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Jednoczeœnie nale¿y dostarczyæ do redakcji Czasopisma wydruk artyku³u,

recenzjê artyku³u napisan¹ przez nauczyciela dyplomowanego i kwestionariusz.

Szanowni Pañstwo!

Motywem przewodnim

bie¿¹cego numeru ,,Problemów

Oœwiaty i Wychowania’’ sta³a siê

tematyka szkó³ wiejskich. Jest to za-

ledwie próba wskazania ró¿norod-

nych problemów szkolnictwa

wiejskiego, które wkrótce stanie na

rozdro¿u hamletowskiego dylematu

,,byæ albo nie byæ’’, bo nikt nie ma

chyba w¹tpliwoœci, ¿e to tutaj jest

najwiêcej ma³ych szkó³, które stra-

ci³y uczniów w wyniku reformy. Te-

raz, kiedy skutki reformy s¹ ju¿

odczuwalne na ka¿dym etapie

kszta³cenia – istnienie tych naj-

mniejszych szkó³ stoi pod znakiem

zapytania.

Te zagro¿enia szkolnictwa wiejskie-

go przedstawia w swoim artykule

Miros³aw Rado³a. Swoje rozwa¿a-

nia konfrontuje z pogl¹dami ró¿-

nych pedagogów zajmuj¹cych siê

socjologi¹ edukacji. Zwraca szcze-

góln¹ uwagê, ¿e szko³a wiejska

mo¿e wzbogaciæ swoje istnienie po-

przez rozszerzenie dzia³alnoœci dla

ca³ej lokalnej spo³ecznoœci. Mo¿e

siê staæ swoistym centrum kultu-

ralno-oœwiatowym danej miejsco-

woœci, s³u¿¹c i doros³ym

mieszkañcom, wzbogacaj¹c ich

szanse na rozwijanie wiedzy, zainte-

resowañ, kreatywnoœci. Artyku³ ten

stanowi œwietne wprowadzenie w tê

tematykê. Na szczêœcie nie wszystkie

wiejskie szko³y maj¹ takie dylematy,

co widoczne jest w nastêpnych arty-

ku³ach. Dr Piotr Mosiek, dyrektor

Gimnazjum w Sierakowie, najwiê-

kszego wiejskiego gimnazjum w na-

szym rejonie dzia³ania opisuje

bowiem 3-letni udzia³ tej szko³y w

programie ,,ENCOHAN – Energia

w rêkach konsumentów’’. W kontek-

œcie ogólnych za³o¿eñ programu

skupia siê na ostatniej wizycie

m³odzie¿y i nauczycieli w Anglii,

która odby³a siê w dniach 12-18

maja br. Dla przedstawicieli tej

szko³y udzia³ w tej wizycie okaza³

siê wspania³ym doœwiadczeniem

miêdzynarodowej wspó³pracy, na-

uki tolerancji i edukacji miêdzyku-

lturowej. Równie pozytywne treœci

ukazuje artyku³ Marii Beczkiewicz

(wyg³oszony na sesji organizowanej

przez OKUN w paŸdzierniku

2007r.) o wspó³dzia³aniu sa-

morz¹du gminy W³oszakowice i

szkó³ na jej terenie w zakresie edu-

kacji ekologicznej. Autorka bardzo

szeroko przedstawia liczne

przyk³ady propagowania na terenie

gminy idei zrównowa¿onego rozwo-

ju.

Dzia³ ,,Wychowanie’’ zamyka arty-

ku³ poœwiêcony kulturowemu konte-

kstowi spo³eczeñstwa informacyj-

nego, potwierdzaj¹c kolejny raz

zasadnoœæ idei ze Szczytu Ziemi

,,Myœl globalnie – dzia³aj

lokalnie’’. Podkreœlono w nim ko-

niecznoœæ wspó³pracy w³adz centra-

lnych, regionalnych i lokalnych na

rzecz tworzenia spo³eczeñstwa info-

rmacyjnego, zdolnego do koopera-

cji i konkurencji ze œwiatem.

W dziale ,,Dydaktyka’’ prezentuje-

my pierwsz¹ czêœæ rozwa¿añ o kom-

petencjach przyrodniczych w

nauczaniu zintegrowanym.

W dziale ,,Prawo oœwiatowe’’ nato-

miast podano zmiany, jakie

nast¹pi³y od marca do  maja br.

Ponadto proponujemy lekturê o wê-

gierskich doœwiadczeniach eduka-

cyjnych w zakresie Ruchu

Bezpiecznej Szko³y oraz o niemiec-

kich rozwi¹zaniach udostêpniania

zbiorów przez bibliotekê szko³y wy-

¿szej autorstwa pracowników

OKUN i PBP, uczestnicz¹cych w

wyjazdach zagranicznych.

Krystyna Chorostecka

Redaktor naczelny
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Wychowanie

Miros³aw Rado³a
nauczyciel konsultant
kierownik Pracowni Kszta³cenia Ustawicznego
i Informacji i Wydawnictw
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

W ostatnich latach coraz czêœciej s³ychaæ nie-
koñcz¹ce siê dyskusje na temat wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y na wszystkich pozio-
mach kszta³cenia, niezale¿nie od ich pochodzenia i mie-
jsca zamieszkania. Egalitaryzm edukacyjny zosta³
wpisany w g³ówny nurt za³o¿eñ reformy edukacji. Za-
tem nale¿y zadaæ pytanie: Jak wygl¹da rzeczywistoœæ
edukacyjna na wsi i ma³ych miastach?
K. Przyszczypkowski pisze, ¿e „... transformacja ustro-
jowa w Polsce utrwali³a istnienie prowincji co nie pozo-
staje m.in. bez wp³ywu na dostêpnoœæ do instytucji i
placówek oœwiatowych m³odzie¿y z tzw. prowincji.”
(K. Przyszczypkowski, 2006 s. 1-2). Bardzo czêsto lo-
kalne samorz¹dy uwa¿aj¹, i¿ na drodze do wyrównania
szans dzieci i m³odzie¿y stoj¹ ma³e wiejskie szko³y. Tak
wiêc dokonuje siê racjonalizacji obwodów szkó³, bez
jakiejkolwiek analizy roli ma³ej szko³y w œrodowisku i
jej funkcji nie tylko edukacyjnej, ale równie¿
spo³eczno-kulturowej. Do tego dochodzi równie¿ koszt
utrzymania ma³ej szko³y, która jest szko³¹ drog¹.
Wzglêdy ekonomiczne (krótkowzrocznoœæ) przewa¿aj¹
nad racjonalnym os¹dem sytuacji.

H. Muszyñski pisze, ¿e zmiany w oœwiacie ob-
liczone s¹ na „...krótki dystans i doraŸny efekt”
W pracy zbiorowej pod redakcj¹ J. Kosanowskiego
„Ocena praktyk zarz¹dzania edukacj¹ na szczeblu
gmin/powiatu” mo¿emy przeczytaæ: „Niemal we wszy-
stkich gminach inwestycje oœwiatowe obok inwestycji
infrastrukturalnych zajmuj¹ priorytetowe miejsca. Naj-
czêœciej dokonuje siê tego kosztem innych wydatków.
Gminy oszczêdzaj¹ na zajêciach dodatkowych ucz-
niów, wyposa¿eniu szkó³ w pomoce dydaktyczne, wy-
nagrodzeniu dla nauczycieli.... Istotn¹ rolê odgrywaj¹
równie¿ czynniki polityczne, szczególnie w okresie
przedwyborczym: wyremontowana szko³a czy nowa
pracownia komputerowa jest czymœ, co mo¿na przed-
stawiæ jako argument w kampanii wyborczej. Jak mo¿-
na zauwa¿yæ w edukacji na rzecz spo³ecznoœci lokalnej

g³ównym problemem jest problem zmiany, która odnosi
siê przede wszystkim do ma³ych struktur spo³ecznych.
Tak wiêc celem tej edukacji powinno byæ przede wszy-
stkim rzeczywiste kszta³towanie racjonalnoœci jedno-
stkowej i zbiorowej.

W tak rozumianej edukacji lokalnej k³adzie siê
coraz wiêkszy nacisk na edukacjê obywatelsk¹, która
ma ukszta³towaæ cz³owieka jako „jednostkê aktywn¹,
posiadaj¹c¹ intencjonalnoœæ” (Giroux, 1998, s. 146).
Edukacja obywatelska na rzecz spo³ecznoœci lokalnej
ma swoje dwa wymiary. Jednym z nich jest kszta³towa-
nie poczucia wspólnotowoœci zgodnej z interesami roz-
wojowymi tej¿e spo³ecznoœci. Drugi wymiar obejmuje
kszta³cenie liderów tej spo³ecznoœci, kreuj¹cych nowe
jej oblicze oraz okreœlaj¹cy kierunek i dynamikê zmian.
Celem dalekosiê¿nym dzia³añ edukacyjnych na rzecz
œrodowiska lokalnego jest poprawa jakoœci ¿ycia miesz-
kañców oraz takie ukszta³towanie obywatela, aby od-
grywa³ on wa¿n¹ rolê w wyborach dotycz¹cych jego
œrodowiska.
R. WoŸniak postuluje, aby w strategiach rozwoju
spo³ecznoœci lokalnych uwzglêdniaæ ³ad spo³eczno –
polityczny, jego mechanizmy, które zmierzaj¹ do po-
prawy warunków pracy i ¿ycia, do ich podmiotowoœci i
partycypacji, ³ad ekonomiczny specyficzny dla tych
spo³ecznoœci, ³ad kulturowy, który warunkowaæ bêdzie
w nowy sposób ¿ycia i widzenie œwiata, a tak¿e ³ad eko-
nomiczny (WoŸniak, 1997, s. 329 – 334).
K. Przyszczypkowski w swoich badaniach wskazuje na
znacz¹c¹ identyfikacjê spo³eczeñstwa ze swoimi
spo³ecznoœciami lokalnymi. W coraz wiêkszym stopniu
spo³eczeñstwo kieruje pod adresem spo³ecznoœci lokal-
nych okreœlone oczekiwania. Dotycz¹ one kultury, pro-
blemów spo³ecznych i gospodarczych. Mieszkañcy
ró¿nych spo³ecznoœci lokalnych z jednej strony postrze-
gaj¹ niedostateczn¹ iloœæ instytucji w ich œrodowisku
lokalnym, z drugiej zaœ wykazuj¹ ma³e zainteresowanie
aktywnym w³¹czaniem siê w rozwi¹zywanie w³asnych
problemów w ich spo³ecznoœci lokalnej (Przyszczypko-
wski, 1998, s. 125 – 136).
G³ówne kierunki dzia³ania w literaturze przedmiotu
okreœlane s¹ w sposób nastêpuj¹cy:
ü nabywanie kompetencji do bycia mieszkañcem wiê-

kszej spo³ecznoœci,
ü ochrona rodzimej kultury i obyczajowoœci,
ü nabywanie nowych kompetencji zawodowych na po-

trzeby swojego œrodowiska,

Edukacyjna i spo³eczno-kulturowa
rola szko³y

w œrodowisku wiejskim
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ü funkcjonowanie szko³y jako centrum rozwoju lokal-
nego,

ü kszta³towanie nowych wzorów kulturowych i syste-
mów wartoœci,

ü ograniczenie alfabetyzmu funkcjonalnego,
ü kszta³towanie kompetencji do podejmowania prze-

kszta³ceñ kulturalnych,
ü kreowanie nowego stylu ¿ycia spo³ecznoœci lokal-

nych,
ü kszta³towanie liderów lokalnych.
K. Przyszczypkowski uwa¿a, ¿e wszystkie powy¿sze
kierunki s¹ niezwykle wa¿ne dla edukacji.

Tak wiêc nale¿y zastanowiæ siê, czy jest mo¿-
liwe wyrównanie szans edukacyjnych w ma³ych mia-
stach i wioskach, czy prowincja jak pisze M. Król to
naprawdê „wyrok, do¿ywocie mo¿e wybór”? Czy rze-
czywiœcie ma³a wiejska szko³a i m¹dra polityka sa-
morz¹du lokalnego mo¿e wyposa¿yæ dzieci i m³odzie¿
w niezbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoœci pozwalaj¹c¹ na rea-
lizacjê swoich dalszych marzeñ edukacyjnych oraz zna-
lezienie w³aœciwego miejsca w spo³eczeñstwie? Czy
mo¿e zaspokoiæ potrzeby edukacyjne i kulturowe
spo³ecznoœci lokalnej? Czy mo¿liwe jest zagospodaro-
wanie „edukacyjnej pustyni” na prowincji? Czy mo¿li-
wa jest aktywizacja ma³ych œrodowisk lokalnych,
przekszta³cenia tego œrodowiska w spo³eczeñstwo
otwarte, kreatywne i ustawicznie kszta³c¹ce siê?

By móc odpowiedzieæ na te pytania nale¿y do-
konaæ pewnej analizy sytuacji spo³eczno-kulturowej,
ekonomicznej i edukacyjnej wsi.

Szko³a wiejska zajmuje w ma³ym œrodowisku
szczególne miejsce. Identyfikuj¹ siê z ni¹ wszyscy mie-
szkañcy. Zazwyczaj jest to jedyny oœrodek kulturotwór-
czy. To tutaj spotykaj¹ siê mieszkañcy na zebraniach,
czy te¿ uroczystoœciach szkolnych i œrodowiskowych.
Jest oœrodkiem, który poprzez uczniów kszta³tuje bar-
dzo czêsto œwiadomoœæ doros³ych, postawy spo³eczne i
proszkolne. Dlatego tak wa¿ne jest, aby ma³a wiejska
szko³a mog³a w pe³ni wykorzystaæ swój potencja³. Przy-
jmuj¹c, ¿e wiêkszoœæ nauczycieli posiada wy¿sze wy-
kszta³cenie z przygotowaniem pedagogicznym, status
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nale-
¿a³oby w pe³ni ten kapita³ ludzki spo¿ytkowaæ. Sa-
morz¹dy uwa¿aj¹, ¿e baza szkolna w ostatnim 15-leciu
zyska³a nowe oblicze. To nowoczesne klasopracownie,
czêsto nowe budynki, sale gimnastyczne, zaplecze spo-
rtowe i socjalne. Zestawiaj¹c te uwarunkowania mo¿na
zadaæ sobie pytanie: dlaczego w takim razie ma³a szko³a
nie spe³nia swoich podstawowych funkcji, jest szko³¹
drog¹, dlaczego absolwenci tych szkó³ wybieraj¹ najbli-
¿sze szko³y ponadgimnazjlne bardzo czêsto niezgodnie
ze swoimi zainteresowaniami, dlaczego odpad szkolny
wzrasta, dlaczego m³odzie¿ koñcz¹ca studia wy¿sze
niejednokrotnie wraca do swoich miejscowoœci i traci
kreatywnoœæ, staje siê bezsilna, nieobecna, czêsto wy-
kluczona jak pisze Z. Kwieciñski, powielaj¹c model ¿y-
cia swoich bezrobotnych rodziców?
Jak pisze K. Przyszczypkowski oœwiata dla wiêkszoœci
samorz¹dów nie by³a (i nie jest) „identyfikowana w ka-

tegoriach potencja³u rozwojowego dla œrodowiska loka-
lnego”. Dlatego wartoœæ kapita³u ludzkiego, nie wyzna-
cza³a kierunku zmian, i nie stawa³a siê priorytetem,
który móg³ zmieniæ rzeczywistoœæ spo³eczn¹ ma³ych
wiejsko-miejskich gmin.
Œrodki gmin p³yn¹ce szerokim strumieniem w kierunku
doskonalenia bazy szkolnej nie wspó³gra³y z wydatka-
mi na zajêcia pozalekcyjne i pomijaj¹c w ogóle zajêcia
dla doros³ych, a przecie¿ to ma³a szko³a wiejska
mog³aby wype³niæ pewn¹ lukê, s³u¿¹c osobom do-
ros³ym jako miejsce, w którym nastêpuje rozwój i uzu-
pe³nienie swojej wiedzy, zmieniaj¹c w ten sposób
kapita³ spo³eczno – kulturowy mieszkañców wsi, prze-
de wszystkim jak pisze Z. Kwieciñski „kapita³ rodzin-
ny”.
„...Trwa³y zwi¹zek pomiêdzy niskim statusem rodzi-
ców a wchodzeniem przez ich dzieci w obszar nêdzy
kulturowej ma – jak twierdzi Z. Kwieciñski – charakter
nierozerwalnej ... spirali wykluczania kulturowego i
spo³eczno-zawodowego, wykluczania sprzêgniêtego z
wy³¹czaniem œwiadomoœci tego procesu u jego „ofiar”
(Z. Kwieciñski, 2002 s. 146-147).
W takim kontekœcie widoczna stratyfikacja spo³eczna
zmusza szko³y do budowania samodzielnie wiêzi z lo-
kaln¹ spo³ecznoœci¹.
Szko³a wiejska pracuj¹c d³u¿ej, oferuj¹c swe us³ugi
równie¿ osobom doros³ym, przedstawiaj¹c im odpo-
wiedni¹ ofertê edukacyjn¹ mo¿e nie tylko zmniejszyæ
koszty funkcjonowania, ale przede wszystkim pozwoliæ
osobom doros³ym na ponowne uwierzenie w swoje mo-
¿liwoœci i kreatywnoœæ, co w zdecydowany sposób
mo¿e zmniejszyæ kolejki bezrobotnych stoj¹cych po za-
pomogi i zasi³ki.
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Piotr Mosiek
dyrektor Gimnazjum
w Sierakowie

Trzyletni program: ENCOHAN –
Energia w rêkach konsumentów (Energy

in Consumers’ Hands), w którym aktywny
udzia³ bierze Gimnazjum w Sierakowie im.
Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskie-
go, dobiega koñca z up³ywem obecnego
roku szkolnego. Ów edukacyjny projekt uni-
jny realizowany jest w ramach szerokiego
programu Socrates Comenius, finansowane-
go w ca³oœci przez Polsk¹ Agencjê Naro-
dow¹ z unijnego bud¿etu.

Ogólnym za³o¿eniem programu jest podwy-
¿szanie œwiadomoœci spo³ecznej bior¹cych w
przedsiêwziêciu udzia³ narodów w kwestii
energii odnawialnej, jej Ÿróde³ i znaczenia dla
globalnej równowagi edukacyjnej. Przy oka-
zji realizacji tego zamierzenia uczniowie i ich
rodzice oraz nauczyciele z ró¿norodnych
zak¹tków Europy maj¹ okazjê zapoznaæ siê z
bogactwem obyczajów i kultur narodowych,
jak równie¿ doskonaliæ w³asne kompetencje
jêzykowe.
Na trzyletni projekt ENCOHAN sk³ada³o siê
wiele miêdzynarodowych wymian m³odzie¿y
i nauczycieli, warsztatowych spotkañ, a tak¿e
wspólnie realizowanych zagadnieñ poru-
szaj¹cych problematykê œrodowiskowych (re-
gionalnych i globalnych) uwarunkowañ
wykorzystania energii odnawialnej. Ostatnie

miêdzynarodowe spotkanie (Student

Mobility to Cordeaux School), bêd¹ce czê-
œciowym podsumowaniem i zamkniêciem
realizowanego przedsiêwziêcia mia³o miejs-
ce w angielskiej miejscowoœci Louth w
dniach: 12 – 18 maja 2008 roku. Mieszcz¹ca
siê tam szko³a Cordeaux School goœci³a tym
razem zespo³y z Polski, Rumunii i Wêgier.
W wyjeŸdzie tym Gimnazjum w Sierakowie
reprezentowane by³o przez nauczycieli: Pio-
tra Moœka – dyrektora szko³y oraz przez
Paw³a £ukasiewicza – nauczyciela jêzyka
angielskiego, jak równie¿ przez uczennice
jednej z drugich klas – Olgê Guryl, Aleksan-
drê Mizerê, Karolinê Mo³dê i Nataliê No-
wak.

REALIZACJA PROGRAMU ENCOHAN
W GIMNAZJUM W SIERAKOWIE
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W poniedzia³ek 12 maja br. miê-
dzynarodowe zespo³y zosta³y powitane przez
dyrektora brytyjskiej szko³y – Petera Kubic-
kiego i Richarda Colesa – nauczyciela geo-
grafii, odpowiedzialnego za szkoln¹
realizacjê projektu oraz zapoznane z pla-
cówk¹, czego elementem sk³adowym by³y
spotkania z angielskimi nauczycielami i ucz-
niami. W tym samym dniu odby³o siê zwie-
dzanie miasta Louth, które pomimo swej
niedu¿ej wielkoœci (oko³o 15 tysiêcy miesz-
kañców) posiada wiele przepiêknych zabyt-
ków oraz uroczy klimat i wygl¹d. Uczniowie
rozlokowani zostali w rodzinach uczniów
angielskiej szko³y, nauczyciele zaœ w domu,
wspomnianego powy¿ej, szkolnego koordy-
natora programu.

Wtorek rozpocz¹³ siê od spotkania z
zastêpc¹ dyrektora szko³y – Markiem Robertsem, po-
œwiêconego strukturze brytyjskiego systemu oœwiaty
oraz próbom porównania go z systemami oœwiaty pozo-
sta³ych pañstw europejskich, bior¹cych udzia³ w unij-
nym przedsiêwziêciu. Zasadniczym jednak elementem
dnia by³o uczestnictwo w ró¿norodnych lekcjach ka¿-
dego z uczestników spotkania (zarówno uczniów, jak i
nauczycieli).

Œroda poœwiêcona zosta³a zwiedzaniu miejs-
cowoœci Lincoln, stanowi¹cej siedzibê du¿ego hrabstwa
Lincolnshire po³o¿onego we wschodniej czêœci Anglii,
wraz z jego najs³ynniejszymi zabytkami (m. in.: s³ynn¹
gotyck¹ katedr¹ i zamkiem obronnym). Ostatni¹ czêœæ
dnia wype³ni³y niezwykle interesuj¹ce zajêcia z przygo-
towania do zawodu (Work Experience), na których bry-
tyjscy uczniowie poznawali techniki kucharskiej
profesji, przygotowuj¹c pod opiek¹ nauczycieli ró¿no-
rodne potrawy w szkolnej pracowni.

Nastêpnego dnia zagraniczni goœcie mieli oka-
zjê uczestniczyæ w dwojakiego rodzaju zajêciach war-
sztatowych: pracach technicznych, na których wspólnie
z uczniami wykonywane by³y drewniane modele testo-
we pojazdów F1, jak równie¿ zajêciach gastronomicz-
nych, w trakcie których wspólnie przygotowano
rozmaite potrawy tradycyjnej, brytyjskiej kuchni.

Ostatnie dwa dni przeznaczone zosta³y przez organiza-
torów spotkania na zwiedzanie Londynu, jego najbar-
dziej na œwiecie rozpoznawalnych zabytków, obiektów
i miejsc, daj¹cych obraz wielowiekowej i multikulturo-
wej tradycji angielskiej stolicy Albionu.

Koñcz¹cy siê projekt ENCOHAN – Energia w

rêkach konsumentów otworzy³ przed Gimnazjum w
Sierakowie niezwyk³e mo¿liwoœci, które dziêki ogro-
mnej pracy nauczycieli - cz³onków szkolnego Zespo³u

ds. wspó³pracy miêdzynarodowej zosta³y w pe³ni wy-
korzystane. Zrealizowane wizyty zagraniczne w: An-
glii, Grecji, Francji, Rumunii, we W³oszech oraz na
Wêgrzech, jak równie¿ znakomita organizacja ogro-
mnego spotkania miêdzynarodowego dla wszystkich
uczestników projektu w Rawiczu – pozwoli³y polskim
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom bli¿ej przyjrzeæ
siê kulturowemu bogactwu tych narodów. Realizacja
przedsiêwziêcia by³a tak¿e g³êbok¹ nauk¹ tolerancji
oraz szacunku dla œwiatopogl¹dowej odmiennoœci i ró¿-
norodnoœci cechuj¹cej œwiat ery powszechnej globali-
zacji (ekonomicznej, spo³ecznej, czy te¿ kulturowej).
Finalizowany projekt jest tak¿e pocz¹tkiem ubiegania
siê przez Gimnazjum w Sierakowie o w³¹czenie przez
Agencjê Narodow¹ do uczestnictwa w realizacji kolej-
nych projektów unijnych, które w dalszym ci¹gu wzbo-
gacaæ bêd¹ ofertê edukacyjn¹ szko³y.

OKUN - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Koœcianie
jest nieczynna z powodu zmiany lokalizacji.

Zwroty ksi¹¿ek s¹ przyjmowane w nowej siedzibie w budynku
Medycznego Studium Zawodowego w Koœcianie pl. Paderewskiego 1

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 - 15.00
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Maria Beczkiewicz

nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Przyjmuje siê, ¿e zainteresowanie tematyk¹
ekologiczn¹ nast¹pi³o po og³oszeniu przez Sekretarza
Generalnego ONZ U Thanta (1969) raportu o stanie œro-
dowiska, ale problem ochrony œrodowiska wystêpowa³
znacznie wczeœniej. Na przyk³ad Londyn, znany z
charakterystycznego dla niego smogu ju¿ w XIII wieku
mia³ z tym problemy (w 1273 r. Król Edward I wyda³
nakaz ograniczaj¹cy palenia w piecach w tym mieœcie),
a fotochemiczny smog w Los Angeles by³ znany ju¿ w
XVI wieku (w 1542 r. hiszpañski ¿eglarz Juan Rodrigu-
ez Cabrillo opisa³ widok Zatoki Los Angeles z nad-
brze¿n¹ równin¹ niewidoczn¹ z morza a¿ do wysokoœci
300 m z powodu zasnucia przez dym z obozowych og-
nisk Indian) (Myczkowski 1976).

Borykano siê nie tylko z zanieczyszczeniem
powietrza, ale tak¿e ze œciekami bytowymi. W Indiach
sp³ukiwane klozety i kanalizacja miejska funkcjono-
wa³y ju¿ 3-4 tysi¹ce lat przed nasza er¹. W Rzymie, w
IV wieku p.n.e. mieszkañcy miasta wznieœli na Forum
Romanum œwi¹tyniê bogini Cloacinie, aby lepiej opie-
kowa³a siê œciekami, które od VI wieku p.n.e. by³y od-
prowadzane podziemnym kolektorem1 bez ¿adnego
oczyszczania wprost do p³yn¹cego przez miasto Tybru
(Wojciechowski 1987).

Problem gwa³townego zmniejszania siê gatun-
ków roœlin i zwierz¹t istnia³ ju¿ od czasów Piastów. Bo-
les³aw Chrobry wprowadzi³ ochronê zwierz¹t ³ownych
– bobrów, turów i ¿ubrów. W³adys³aw Jagie³³o w 1423
roku wyda³ prawo chroni¹ce cisy jako cenne drzewa,
aby zapobiec ich nadmiernemu wycinaniu (K. Zabiero-
wski 1979). Natomiast pierwsza na œwiecie ustawa
ochrony w okresie wiosny zwierz¹t ³ownych zosta³a
wprowadzona przez Katarzynê I w 1806 roku (A. Kali-
nowska 1991).

Przyspieszone tempo zmian widoczne jest we
wszystkich dziedzinach. Wzrost gospodarczy pozwoli³
miliardom ludzi ¿yæ zdrowiej, wydajniej i wygodniej,
doprowadzaj¹c jednoczeœnie naturalne œrodowisko do
stopniowej degradacji.

Zbudowanie    zrównowa¿onej    ekologicznie
globalnej gospodarki wymaga ogólnoœwiatowych
wysi³ków (L.R.Brown, CH.Flavin, H.F.French 2000).
Cz³owiek jest czêœci¹ przyrody. Nie musi zaniechaæ do-
skonalenia metod pracy w rolnictwie, wydobywania i
u¿ytkowania materia³ów potrzebnych w przemyœle i

energetyce, powinien przy tym jednak pamiêtaæ o
œrodowiskowych kosztach swej dzia³alnoœci. Istniej¹
pewne zasady ekologiczne, których nie wolno ³amaæ
(S. Brubaker 1976). Szansê przetrwania tworzy eduka-
cja ekologiczna. Œwiadomoœæ co do znaczenia œrodowi-
ska, tj. wszystkich czynników oddzia³uj¹cych na
organizm ludzki i wp³ywaj¹cych na procesy ¿yciowe i
zdrowie, powinna motywowaæ do proekologicznych
postaw i dzia³añ. S³usznie zatem mówi³ prof. Jerzy Sro-
czyñski „o groŸbie zag³ady, jeœli zgodzimy siê na roz-
ci¹ganie edukacji ekologicznej na lata”(za
Ko¿uchowski 2002).

Jak ju¿ wczeœniej by³o wspomniane,
prze³omowym momentem w zainteresowaniu œrodowi-
skiem i zwróceniu uwagi na zagro¿enia zwi¹zane z nie-
kontrolowan¹ dzia³alnoœci¹ cz³owieka by³ raport
Generalnego Sekretarza ONZ U Thanta. Miêdzynaro-
dowe konferencje problem ten jeszcze nag³oœni³y (L.
Domka 2001, E. K. Kafel 1993,  W. Michaj³ow 1979).

W 1968 powo³ano Klub Rzymski, do którego
obecnie nale¿y oko³o 100 uczonych z 53 krajów. G³ów-
nym przedmiotem zainteresowania Klubu jest krytycz-
na sytuacja ludzkoœci w niektórych czêœciach œwiata.
Dalej na szczególn¹ uwagê zas³uguje „Szczyt Ziemi” w
Rio de Janeiro w 1992 roku. Z wielu przyjêtych tam do-
kumentów dwa „Deklaracja z Rio” i „Globalny Pro-
gram Dzia³añ - Agenda 21”, mówi¹ o problemach
ekofilozofii2. Miêdzy innymi zosta³y sformu³owane ta-
kie postulaty jak:
• „Istoty ludzkie maja prawo do zdrowego i twórczego

¿ycia w harmonii z przyrod¹,
• W celu osi¹gniêcia trwa³ego rozwoju ochrona œrodo-

wiska winna stanowiæ integraln¹ czêœæ procesu roz-
woju i nie nale¿y jej rozpatrywaæ oddzielnie od
niego,

• Wszystkie narody powinny wspó³pracowaæ w celu
zachowania, ochrony i przywracania dobrej kondycji
i integralnoœci ekosystemu Ziemi. Kraje rozwiniête
przyjmuj¹ odpowiedzialnoœæ, jak¹ ponosz¹ w poszu-
kiwaniu dróg zrównowa¿onego rozwoju, uwzglêd-
niaj¹c oddzia³ywanie ich spo³eczeñstw na
œrodowisko Ziemi, jak równie¿ z uwagi na zasoby
technologiczne i finansowe, jakimi rozporz¹dzaj¹,

• Idea³y, twórcze zdolnoœci i odwaga m³odzie¿y oraz
wiedza spo³ecznoœci lokalnej powinny zostaæ wyko-
rzystane dla budowania lepszej przysz³oœci dla wszy-
stkich. Narody powinny uznawaæ i wspieraæ
poczucie to¿samoœci, kulturê i interesy spo³ecznoœci
lokalnych,

• Pokój, rozwój i ochrona œrodowiska s¹ wspó³zale¿ne
i nierozdzielne”

Wspó³praca samorz¹d-szko³a
w zakresie edukacji ekologicznej

na przyk³adzie gminy W³oszakowice
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Agenda 21 przede wszystkim zwraca uwagê
na edukacjê wszystkich grup spo³ecznych oraz dzieci i
m³odzie¿y. Tendencje te, mimo nie wywi¹zania siê Pol-
ski ze wszystkich obietnic z³o¿onych na tej konferencji,
znalaz³y odzwierciedlenie miêdzy innymi w progra-
mach przedmiotu ochrona œrodowiska, ekologicznej
œcie¿ce edukacyjnej oraz programach autorskich fun-
kcjonuj¹cych w szko³ach.
W 1980 roku Sejm przyj¹³ ustawê nak³adaj¹c¹ na wszy-
stkie szko³y obowi¹zek kszta³cenia i wychowania w za-
kresie ochrony œrodowiska. Wymaga³o to
wprowadzenia nowego przedmiotu, przygotowania
programów nauczania oraz nowych podrêczników. Z
tego powodu nie od razu zosta³a ona wprowadzona w
¿ycie ( E. Kaczmarek i in. 1991).

W oparciu o wytyczne organizacji miêdzyna-
rodowych (UNESCO, UNEP, IUCN) w latach
1984-1989 w Polsce edukacja ekologiczna by³a realizo-
wana na wszystkich etapach kszta³cenia w ramach
przedmiotów nadobowi¹zkowych. Zmiana systemu
edukacyjnego i zmniejszenie liczby godzin przedmio-
tów oraz rezygnacja z przedmiotów nadobowi¹zko-
wych spowodowa³y ograniczenie nauczania
problematyki œrodowiskowej.
Obecnie reforma szkolnictwa ujê³a problematykê œro-
dowiskow¹ w ekologicznej œcie¿ce dydaktycznej3.

Jednak¿e przy braku dodatkowych godzin na ich reali-
zacjê, od postawy nauczyciela zale¿y umiejêtny dobór
treœci oraz skuteczne i atra kcyjne sposoby edukacji w
œrodowisku i dla œrodowiska.

W znacznej mierze zachowanie cz³owieka wo-
bec œrodowiska uwarunkowane jest poziomem œwiado-
moœci ekologicznej4. Pojêcie to rozpatrywane jest w
ró¿nych aspektach. J. Ermanowicz (1989) zalicza j¹ do
œwiadomoœci spo³ecznej, która dotyczy wzajemnych re-
lacji i uwarunkowañ ¿ycia cz³owieka w œrodowisku
przyrodniczym. Œwiadomoœæ ekologiczna, oprócz wie-
dzy na temat zale¿noœci i praw ekologicznych, wchodzi
w zakres motywacji i odpowiedzialnoœci za œrodowisko
przyrodnicze.

Skuteczne kszta³towanie spo³ecznej œwiado-
moœci ekologicznej, powinno opieraæ siê na od-
dzia³ywaniu na emocje, uczucia i zachowania ludzkie
oraz modelowaniu i kreowaniu czynnych postaw pro-
ekologicznych wobec otaczaj¹cego nas œwiata. Warto-
œci ekologiczne nale¿¹ do wartoœci uniwersalnych i s¹
przynale¿ne cz³owiekowi (W. Tyburski 1996)

Globalny charakter edukacji ekologicznej
sprzyja wzmacnianiu wiêzi spo³ecznych. Ponadto glo-
balizacja wykszta³ci³a mechanizmy obronne na rzecz
„traconej odrêbnoœci kulturowej, w³asnych zwyczajów,
obyczajów, wierzeñ, sposobów ¿ycia. Wzmocnieniu
ulegaj¹ lojalnoœci i to¿samoœci lokalne, etniczne i religi-
jne” (Sztompka P. 2002).

Za W. Stawiñskim (2000) uwa¿am, ¿e „moty-
wacjê do dzia³añ proœrodowiskowych podwy¿sza prze-
konanie o istnieniu chocia¿by niewielkich osi¹gniêæ na
polu ochrony œrodowiska w danej miejscowoœci lub re-
gionie. Wskazane jest wiêc udostêpnianie tego rodzaju

informacji”, dlatego dzia³ania proekologiczne
przedstawiê na podstawie naszego regionu i gminy
W³oszakowice

W 1993 roku Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Wojewódzkiego w Lesznie wyda³ pierwsze
opracowanie stanu œrodowiska w regionie leszczyñ-
skim, podkreœlaj¹c ,¿e „Skutecznoœæ dzia³añ w zakresie
³agodzenia i likwidacji zagro¿eñ zale¿y w du¿ej mierze
od œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa, od jego
wiedzy i poznania œrodowiska przyrodniczego...”.

Wspó³praca szkó³ z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska
przebiega³a na wielu p³aszczyznach:
1. Przekazywanie do szkó³ nieodp³atnie czasopisma
„Aura”;
2. Przekazywanie publikacji dla Oœrodka Doskonalenia
Nauczycieli;
3. Organizacja wojewódzkich eliminacji Olimpiady
Ekologicznej dla szkó³ œrednich i Konkursu Wiedzy
Ekologicznej dla szkó³ podstawowych;
4. Organizacja konkursu na gazetkê i widowisko teatral-
ne o tematyce ekologicznej;
5. Umo¿liwienie nauczycielom zwiedzania pracowni
Pañstwowej Inspekcji Ochrony Œrodowiska i oczysz-
czalni œcieków;
6. Dofinansowanie w 1998 roku wyjazdu studentów
Kolegium Nauczycielskiego do Holandii (studenci
przeprowadzili ankiety badaj¹ce znajomoœæ zasad
Agendy 21 wœród m³odzie¿y holenderskiej );
7. Udzia³ pracowników Wydzia³u w konferencjach me-
todycznych nauczycieli.

Po wielu latach zajmowania siê problematyk¹
edukacji ekologicznej w dalszym ci¹gu przewa¿a pra-
ktyka „dydaktyki ¿yczeniowej”, czyli przerost ogólnie
sformu³owanych celów nad efektywnoœci¹ metod na-
uczania.

Liczba instytucji, organizacji, publikacji, pro-
gramów nauczania przedmiotu ochrona i kszta³towanie
œrodowiska czy ekologicznych œcie¿ek dydaktycznych
oraz osób deklaruj¹cych siê jako „ekolodzy” pozwala
s¹dziæ, ¿e reprezentujemy jako spo³eczeñstwo wysoki
stopieñ kultury ekologicznej5.

Struktury samorz¹dowe ujmuj¹ w swoich pla-
nach edukacjê ekologiczn¹, a nawet wiele z nich polity-
kê proekologiczn¹ stawia na pierwszym miejscu ( na
przyk³ad w gminie W³oszakowice).

Gmina ta le¿y w pó³nocno- zachodniej czêœci
powiatu leszczyñskiego6. Ciekawy i piêkny charakter
ukszta³towania powierzchni w du¿ym stopniu zalesio-
nej oraz obecnoœæ 24 jezior spowodowa³y utworzenie
na jej terenie Przemêckiego Parku Krajobrazowego.
Park ten zajmuje 60% powierzchni gminy i niejako wy-
tycza kierunek poczynañ dotycz¹cych ochrony œrodo-
wiska.

Na jej terenie intensywnie propagowana jest
idea zrównowa¿onego rozwoju. Gmina, nie szczêdz¹c
funduszy, dzia³a w tym zakresie na wielu p³aszczyz-
nach. Warto wymieniæ takie inicjatywy jak: utworzenie
Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej i kszta³ce-
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nie animatorów, bezp³atne odbieranie po segregacji od
mieszkañców odpadów, bezp³atne rozdawanie na festy-
nach worków na odpady, spotkania z mieszkañcami
gminy, organizowanie konkursów na najbardziej za-
dban¹ zagrodê, konkursy dla szkó³ i przedszkoli o tema-
tyce ekologicznej, stworzenie przez m³odzie¿ mapy
nielegalnych wysypisk, powo³anie Spo³ecznej Stra¿y
Ochrony Œrodowiska, umieszczenie przy sklepach po-
jemników na puszki aluminiowe, szk³o itp.
Bogactwo naturalne gminy jakim s¹ czyste wody naj-
wiêkszego zbiornika wodnego - jeziora Dominickiego i
zwi¹zany z tym ruch turystyczny (podwojenie liczby
mieszkañców w okresie letnim), spowodowa³y pewne
dzia³ania w³adz gminnych i spo³eczeñstwa.. Czêœciowo
zakres obowi¹zków gminy wytyczony jest przez arty-
ku³ 74 Konstytucji RP, który mówi, ¿e:
1. „W³adze publiczne prowadz¹ politykê zapewniaj¹c¹
bezpieczeñstwo ekologiczne wspó³czesnemu i
przysz³ym pokoleniom.
2. Ochrona œrodowiska jest obowi¹zkiem w³adz publi-
cznych.
3. Ka¿dy ma prawo do informacji o stanie i ochronie
œrodowiska
4. W³adze publiczne wspieraj¹ dzia³ania obywateli na
rzecz ochrony i poprawy œrodowiska”

Wy¿ej wymieniony artyku³ nak³ada obo-
wi¹zek uchwalenia programu ochrony œrodowiska
przez gminê. Podstawowa rola sprowadza siê do ochro-
ny drzew i krzewów oraz terenów zielonych. Inne upra-
wnienia dotycz¹ spraw o charakterze porz¹dkowym,
np. wstrzymanie pracy okreœlonego urz¹dzenia ze
wzglêdu na potrzebê walki z ha³asem. Od 1993 roku zo-
sta³y utworzone gminne fundusze ochrony œrodowiska i
gospodarki wodnej. Dochodami gminnych funduszy s¹
wp³ywy z op³at za: usuwanie drzew i krzewów, wpro-
wadzanie substancji zanieczyszczaj¹cych do powietrza,
umieszczanie odpadów na sk³adowisku i za czas ich
sk³adowania, szczególne korzystanie z wód i urz¹dzeñ
wodnych, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego
zezwolenia, zniszczenie terenów zieleni lub drzew i
krzewów spowodowane niew³aœciwym wykonywa-
niem robót ( w ró¿nym % przekazywane s¹ op³aty) (R.
Alberski i inni 2002).

Wielkoœæ obszarów chronionych oraz konsek-
wentna polityka proekologiczna gminy ukszta³towa³a u
mieszkañców gminy pewne zachowania proekologicz-
ne, jak: segregacjê odpadów , dba³oœæ o czystoœæ œrodo-
wiska, udzia³ w ró¿nych akcjach na rzecz œrodowiska
itd.

W wydaniu specjalnym miesiêcznika infor-
macyjno-spo³eczno-kulturalnego Gminnego Oœrodka
Kultury we W³oszakowicach z lipca 1999 r wójt gminy
napisa³ „Czystoœæ wody, powietrza oraz ska¿enie gleby
to czynniki, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw na zdrowie
wszystkich organizmów, a w tym poœrednio lub bezpo-
œrednio na nas. Stwierdzenie ,¿e kto niszczy œrodowisko
niszczy siebie i innych ludzi jest prawdziwe. Radni na-
szej gminy, œwiadomi sytuacji z determinacj¹ podjêli
dzia³ania maj¹ce na celu jak najszybsze uporz¹dkowa-

nie gospodarki odpadami podejmuj¹c trudne decyzje o
budowie oczyszczalni œcieków, sieci kanalizacyjnej, or-
ganizacji zbiórki i budowie zak³adu utylizacji odpadów.

.... Ostatni¹ wa¿n¹ decyzj¹ Rady by³o podjêcie
dnia 30.06. br. uchwa³y o „utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku” na terenie gminy W³oszakowice oraz wczeœ-
niejsze powo³anie Spo³ecznej Stra¿y Ochrony Œrodowi-
ska”.

W nowoczesnej gospodarce odpadami jednym
z jej najwa¿niejszych elementów jest wspó³praca ze
spo³eczeñstwem. Uzyskanie spo³ecznej akceptacji pro-
gramu gospodarki odpadami realizowanego w gminie
oraz nauczenie mieszkañców w³aœciwego, proekolo-
gicznego postêpowania z odpadami komunalnymi jest
równie wa¿ne jak pozosta³e rozwi¹zania organizacyjno-
-techniczne w tym zakresie.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Zarz¹d Gminy
W³oszakowice, równolegle z przygotowaniem i reali-
zacj¹ przedsiêwziêæ organizacyjnych i technicznych sy-
stemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz
prac dokumentacyjnych budowy nowoczesnego
sk³adowiska odpadów komunalnych, wraz z zak³adem
utylizacji odpadów, rozpocz¹³ intensywn¹ pracê eduka-
cyjn¹ ze wszystkimi grupami spo³ecznymi w gminie.

Pierwszym elementem w edukacji ekologicz-
nej by³o opracowanie i wydanie w po³owie roku 1999 w
iloœci 1500 sztuk wydania specjalnego gazety lokalnej
„Nasze Jutro” pod nazw¹ „Nasze rady na odpady”. Ga-
zeta zosta³a opracowana we w³asnym zakresie przez
pracowników gminy odpowiedzialnych za gospodarkê
odpadow¹. Ka¿da rodzina nieodp³atnie otrzyma³a jeden
egzemplarz wydania, w którym zawarto ca³oœæ podsta-
wowej informacji dotycz¹cej problematyki odpadów
komunalnych oraz dzia³añ jakie gmina podejmuje i za-
mierza w przysz³oœci realizowaæ w tej dziedzinie.

W latach 2000-2001 priorytetem w gospodar-
ce odpadami sta³a siê edukacja ekologiczna spo³eczeñ-
stwa:
• w miesi¹cach III-VI 2000 r. przeprowadzono 21 spot-

kañ o tematyce ekologicznej. Zaproszenia skierowa-
ne zosta³y g³ównie do kobiet, poniewa¿ przyjêto
zasadê, ¿e jednak kobiety (czêsto niepracuj¹ce zawo-
dowo) odpowiadaj¹ za odpady powstaj¹ce w gospo-
darstwie domowym. Spotkania organizowane by³y w
grupach 50-60 osobowych, aby istnia³a mo¿liwoœæ
dyskusji w omawianej kwestii. Zachêt¹ do uczestnic-
twa w spotkaniu by³o przekazanie ka¿demu uczestni-
kowi spotkania nieodp³atnie worków do selektywnej
zbiórki plastików i drobnego z³omu oraz wiaderka do
gromadzenia bioodpadów. Spotkania te przyczyni³y
siê do wzrostu iloœci zebranych selektywnie odpa-
dów a tak¿e ich czystoœci (poniewa¿ gmina nie posia-
da urz¹dzeñ do oczyszczania surowców wtórnych to
firma zajmuj¹ca siê selektywn¹ zbiórk¹ musi to robiæ
rêcznie)

• Kontynuacj¹ dzia³añ by³y i s¹ publikowane w miesiê-
czniku gazety lokalnej „Nasze Jutro” artyku³y po-
œwiêcone zachowaniom proekologicznym,
wszelkiego typu informacje o dzia³aniach gminy w
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dziedzinie ochrony œrodowiska, o dzia³aniach szkó³ i
przedszkoli, o efektach selektywnej zbiórki odpadów
itp.

• Celem objêcia programem edukacyjnym szkó³ i
przedszkoli na terenie gminy, w ostatnich dniach sie-
rpnia 2000 r. zorganizowane zosta³y „warsztaty eko-
logiczne” dla wybranej grupy nauczycieli (po dwóch
z ka¿dej szko³y), którzy w swoich szko³ach i przed-
szkolach pe³ni¹ funkcjê „animatorów œrodowiska”
odpowiedzialnych za edukacjê ekologiczn¹ najm³od-
szego spo³eczeñstwa gminy. Szkolenie prowadzone
by³o przez trenerów Regionalnego Oœrodka Edukacji
Ekologicznej z Krakowa. Nauczyciele otrzymali
równie¿ pakiet materia³ów do prowadzenia zajêæ z
dzieæmi w szko³ach i przedszkolach

• W dzia³aniach edukacyjnych skorzystano równie¿ z
doœwiadczeñ innych gmin i zwi¹zków. Bardzo do-
brze uk³ada siê wspó³praca z Celowym Zwi¹zkiem
Gmin ( CZG-12) w S³ubicach. W ramach wymiany,
Zarz¹d Gminy W³oszakowice ufundowa³ 2-dniowe
warsztaty ekologiczne grupie m³odych ekologów ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Sulêcinie - laureatów
konkursu „Zielona Szko³a” organizowanego przez
Celowy Zwi¹zek Gmin CZG-12 w S³ubicach. War-
sztaty odby³y siê w dniach 3-4 paŸdziernika 2000 r.
W roku 2001 we wrzeœniu dzieci z terenu gminy
W³oszakowice, laureaci konkursu „Na zbiórkê pu-
szek aluminiowych” uczestniczy³y w warsztatach
ekologicznych na terenie dzia³ania CZG-12 w S³ubi-
cach

• W roku szkolnym 2000/2001 przeprowadzony zosta³
wœród przedszkoli i szkó³ z terenu gminy konkurs na
zbiórkê puszek aluminiowych. Przez prawie 10 mie-
siêcy dzieci zbiera³y puszki. Odbiorem puszek ze
szkó³ i przedszkoli zajê³a siê Firma Us³ugowa, która
prezentowa³a od razu dzieciom proces gniecenia pu-
szek w specjalnym urz¹dzeniu zgniataj¹cym.
Ogó³em dzieci zebra³y 764 kg puszek. Podsumowa-
nie konkursu nast¹pi³o we wrzeœniu 2001 r. na spe-
cjalnie w tym celu zorganizowanych apelach
szkolnych. Nagrody ufundowa³ Gminny Zak³ad Ko-
munalny we W³oszakowicach - organizator konkur-
su, w postaci wczeœniej wspomnianej wycieczki do
S³ubic, nagród rzeczowych takich jak klocki dla
przedszkolaków, kubki, bawe³niane torby na zakupy
oraz jako nagrody pocieszenia dla wszystkich „zbie-
raj¹cych” d³ugopisy z nadrukiem

• Na rok szkolny 2001/2002 og³oszona zosta³a I edycja
konkursu „Szkolne rady na odpady” o szerokim za-
kresie tematycznym obejmuj¹cym zarówno zbiórkê
selektywn¹ odpadów jak i konkursy plastyczne, lite-
rackie, przedstawienia teatralne, rajdy ekologiczne,
oraz inne ciekawe pomys³y dotycz¹ce dzia³añ pro-
ekologicznych. Konkurs trwa³ do 30 kwietnia 2002r.

• We wrzeœniu 2001 r. zaczê³o funkcjonowaæ przy
Gminnym Zak³adzie Komunalnym we W³oszakowi-
cach Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej

• Co roku ka¿de gospodarstwo otrzymuje bezp³atnie
kalendarz œcienny z harmonogramem wywozy œmie-
ci7

Obok edukacji ekologicznej g³ównym czynni-
kiem daj¹cym powodzenie we w³aœciwym postêpowa-
niu z odpadami jest aspekt ekonomiczny. Szybciej
zaakceptuje siê okreœlony system zbiórki i wywozu od-
padów, jeœli bêdzie to mia³o prze³o¿enie w kosztach po-
niesionych przez spo³eczeñstwo.
Przyjêty przez gminê system zbiórki odpadów komuna-
lnych sta³ych zmieszanych jak i zebranych selektywnie
skonstruowano tak, aby by³ dla ka¿dego mieszkañca
gminy uzasadniony ekonomicznie:
ü do wywozu wystawiany jest pe³en worek odpadów

zmieszanych, których cena wynosi - 3.50 z³ za worek
120 l oraz 3.00 z³ za worek 90 l.

ü Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane s¹
sprzed ka¿dej posesji zgodnie z harmonogramem
wywozu – nieodp³atnie

üWorki na odpady gromadzone selektywnie mo¿na
otrzymaæ nieodp³atnie w Gminnym Zak³adzie Ko-
munalnym

Jednym z atutów zbiórki odpadów komunalnych zmie-
szanych w workach jest wymierna iloœæ nagromadzo-
nych odpadów.
Wypracowanie odpowiedniego sposobu myœlenia u
mieszkañców gminy da³ sukces w postaci zmniejszenia
produkcji odpadów w ogóle, a te które powsta³y podle-
ga³y wnikliwej selekcji8.

Przyjêcie okreœlonego systemu gospodarki od-
padami w gminie niesie za sob¹ koniecznoœæ poniesie-
nia mniejszych czy wiêkszych kosztów jego
prowadzenia. Stworzony system ma s³u¿yæ przede
wszystkim jej mieszkañcom, czyli ma byæ przyjazny dla
mieszkañców i dla œrodowiska w którym ¿yj¹, gdy¿ to
oni za ten system p³ac¹. Nawet gdy gmina finansuje pe-
wne elementy to w koñcowym rachunku s¹ to zawsze
pieni¹dze mieszkañców gminy. Charakter gminy
W³oszakowice pozwoli³ przyj¹æ model zbiórki odpa-
dów komunalnych zarówno „balastu”, jak i zebranych
selektywnie - bez pojemników - w workach. Jest to me-
toda efektywna i stosunkowo tania. Nie wymaga spe-
cjalistycznego drogiego sprzêtu do obs³ugi, nie ma
koniecznoœci inwestowania w pojemniki do selektyw-
nej zbiórki i urz¹dzeñ do ich opró¿niania i konserwacji.
Na terenie tak ma³ej gminy wykorzystanie takiego
sprzêtu by³oby nieefektywne.
Poczynania gminy zosta³y dostrze¿one w regionie. Na
Miêdzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO
gmina dwukrotnie otrzyma³a wyró¿nienie za dzia³al-
noœæ edukacyjn¹ i nowatorskie rozwi¹zania. Ponadto
najlepsze szko³y mia³y mo¿liwoœæ zaprezentowania
mody ekologicznej i spektakli o tej tematyce przed tar-
gow¹ publicznoœci¹.

W nagrodê za zbiórkê st³uczki szklanej w III
edycji konkursu o Szklan¹ Statuetkê „Przegl¹du Komu-
nalnego” gmina otrzyma³a pojemniki na st³uczkê
szklan¹ i wpisanie do rejestru Ogólnopolskiej Interneto-
wej Gie³dy Odpadów. Natomiast w IV Ogólnopolskim
Forum Edukacji Ekologicznej „Eko Media Forum” cen-
trum wyst¹pi³o z prezentacj¹ swojego programu jako
przyk³ad do naœladowania.
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Ja ju¿ wspomnia³am Gminne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej powsta³o we wrzeœniu 2001 roku przy
Urzêdzie Gminy W³oszakowice. Celem tej inicjatywy
by³o: pog³êbienie œwiadomoœci ekologicznej dzieci i
m³odzie¿y a poprzez nich ich rodzin, realizacjê œcie¿ki
edukacyjnej ekologicznej oraz mo¿liwoœæ przeprowa-
dzania zajêæ z przedmiotu przyroda i biologia z wyko-
rzystaniem zasobów GCEE. Centrum wyposa¿one jest
w: sprzêt laboratoryjny do wykonywania doœwiadczeñ,
mikroskop, telewizor, magnetowid, filmy edukacyjne,
materia³y piœmiennicze, gry edukacyjne, mapy i plany
gminy, zestawy worków do segregacji odpadów, kom-
puter i programy komputerowe o tematyce ekologicz-
nej, teczki wraz z kartami pracy oraz pakiety
edukacyjne.

W zale¿noœci od poziomu kszta³cenia zró¿ni-
cowana jest tematyka zajêæ. Dla przedszkoli: przepro-
wadzanie zabaw i gier o tematyce ekologicznej,
ogl¹danie filmów, udzia³ w konkursach. Szko³y podsta-
wowe i gimnazja maj¹ mo¿liwoœæ: uczestniczenia w za-
jêciach z przyrody i biologii z wykorzystaniem
materia³ów i sprzêtu GCEE, realizacji bloków tematy-
cznych (czysta woda, jasne niebo, s¹d nad odpadami,
oszczêdnoœæ energii), wykonywania doœwiadczeñ,
udzia³ w grach dydaktycznych i umieszczanie prac pla-
stycznych w sta³ej galerii urzêdu.

Z innych akcji, które odby³y siê z inicjatywy
Centrum mo¿na wymieniæ:
ü wydanie plakatów wskazuj¹cych na szkodliwoœæ

spalania w piecach domowych przedmiotów plasti-
kowych oraz o segregacji odpadów,

ü og³oszenie konkursu „Sklep przyjazny œrodowisku”,
ü konkurs plastyczny „Ekologia w naszej gminie wi-

dziana oczyma dzieci”.
ü w 2005 roku podpisanie umowy o wspó³pracy z Nad-

leœnictwem W³oszakowice w zakresie edukacji eko-
logicznej,

ü wspó³praca z Organizacjami Odzysku REBA i
REKOPOL, a tak¿e Fundacj¹ RECAL,

ü organizowanie wycieczek: Huta Szk³a REXAM w
Gostyniu, Dolnoœl¹ska Korporacja Ekologiczna w
Polkowicach, Zamek Ksi¹¿, Góra Œlê¿a, Panasonic
Batery Polska w GnieŸnie, Wielkopolski Park Naro-
dowy,

ü udzia³ laureatów konkursów w „zielonej szkole” w
Górach Œwiêtokrzyskich, Bonn i Kolonii,

ü udzia³ w konkursie o „Puchar Recyklingu” organizo-
wanym przez redakcjê Przegl¹du Komunalnego,

ü sadzenie drzew przez dzieci na by³ym wysypisku
œmieci w Krzycku Wielkim,

ü organizacja w placówkach ekobali,
ü obchody Dnia Ziemi i organizacja przez szko³y

przegl¹dów: przedstawieñ teatralnych (Bukówiec
Górny) i piosenki (Jezierzyce Koœcielne) oraz zor-
ganizowanie Rajdu ekologicznego (D³u¿yna)

1)Kolektor Cloaca Maxima, zbudowany za czasów kró-

la Tarkwiniusza Pysznego nieprzerwanie dzia³a do dzi-

siaj

2) Ekofilozofia okreœla intelektualne podstawy

spo³eczeñstwa proekologicznego, ustala za³o¿enia teo-

rii bytu, poznania i wartoœci. Za jednego z prekursorów

uwa¿a siê H. Skolimowskiego, który w 1974 wprowadzi³

termin humanizm ekologiczny dla okreœlenia idei powa-

¿ania oraz czci dla ¿ycia i œrodowiska w ca³oœci. Obec-

nie mówi siê o etyce ekologicznej w stosunku do

problematyki identyfikacji cz³owieka z innymi istotami,

gatunkami, otaczaj¹cym œwiatem. Przedstawicielem

najnowszego nurtu ekofilozofii (nazywanej g³êbok¹)

jest Norweg Arne Naess , odrzucaj¹cy antropocentryzm

i zak³adaj¹cy równoprawnoœæ cz³owieka i innych ele-

mentów przyrody.

3) Zobacz: Aneks - Dz.Ustaw nr 51 z dnia 9 maja 2002

roku Poz. 458

4) Wed³ug Górki, Poskrobka i Radeckiego (1998)

kszta³towanie œwiadomoœci przebiega etapowo, jako:

stadium potocznej œwiadomoœci (weryfikacja informacji

i opinii), stadium ideologicznej œwiadomoœci (kszta³to-

wanie na podstawie wiedzy i pogl¹dów) oraz stadium

powszechnej, naukowej œwiadomoœci (postawa dziêki

nabytej wiedzy i wychowaniu zgodnie z ekorozwojem)

5) Liczne badania œwiadomoœci ekologicznej niestety

nie potwierdzaj¹ tego zw³aszcza w przypadku dzieci i

m³odzie¿y, porównuj¹c badania: D. Cichy 1993, L. Do-

mki 1994, S. Koz³owski 1997, I Paœko 2001, J. Ermano-

wicz 1989, Wójtowicz 1995, S³odczyk E. i Suszanowicz

D. 1995.A tak¿e badania Szyd³owskiego H 1993- za W.

Sobczyk.

6) Zobacz: Aneks – Mapa gminy

7) Zobacz: Aneks - Kalendarz

8) Zobacz: Aneks – Wykres z iloœci¹ odpadów
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Jolanta Sapa³a
nauczyciel bibliotekarz
OKUN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w  Lesznie Filia w Koœcianie

Kluczowymi elementami uczestnictwa w glo-
balnym spo³eczeñstwie informacyjnym staj¹ siê kultura
i edukacja. Kultura, poniewa¿ jak nigdy przedtem staje
siê towarem na rynku i warunkiem sukcesów gospodar-
czych oraz odgrywa szczególn¹ rolê w zachowaniu to¿-
samoœci narodowej w warunkach globalizacji.
Natomiast edukacja staje siê czynnikiem warun-
kuj¹cym przynale¿noœæ do globalnego spo³eczeñstwa
informacyjnego. Od Edukacji (i to w skali ca³ego ¿ycia)
zale¿y nad¹¿anie za rozwojem.

Globalizacja jest czêœci¹ znacznie szerszego
procesu kreowania cywilizacji informacyjnej. Nowe
œrodki komunikacji spo³ecznej umo¿liwiaj¹ szybki kon-
takt ludziom rozrzuconym po ca³ym œwiecie - odleg³oœæ
przestaje byæ barier¹ w rozwoju stosunków miêdzylu-
dzkich, w tym gospodarczych. Zauwa¿a siê olbrzymi
wzrost znaczenia œrodków komunikacji spo³ecznej,
pe³ni¹cych rolê przekaŸnika nowych idei i wzorców w
skali ca³ego œwiata. Najnowsz¹ technik¹ w tej dziedzi-
nie jest Internet, którego liczba u¿ytkowników zwiê-
ksza siê b³yskawicznie.

Wspó³czesne tendencje rozwojowe spo³eczeñ-
stwa informacyjnego rodz¹ siê w centrach cywilizacyj-
nych, a nastêpnie przenosz¹ siê na jego peryferie.
Kultura kr¹¿¹ca w obiegu globalnym nie jest kultur¹
hierarchiczn¹ wobec lokalnych (narodowych, regional-
nych), staje siê jakby metakultur¹. Jej cech¹ jest wy-
miennoœæ piêkna i brzydoty, z³a i dobra, fa³szu i
prawdy, sacrum i profanum. Nastêpuje intelektualna
dewaluacja pojêcia tekstu, historyczna pamiêæ jest ra-
czej œmietnikiem kultury ni¿ jej bogactwem, a do rangi
najwa¿niejszych wartoœci urasta spontanicznoœæ i twór-
czoœæ. Wszystko ma byæ twórcze, bowiem od kreatyw-
noœci bêdzie zale¿eæ miejsce cz³owieka w
spo³eczeñstwie informacyjnym. Osobisty rozwój opiera
siê na w³asnych potrzebach i mo¿liwoœciach, a nie na
obowi¹zuj¹cych i powszechnie przyjmowanych warto-
œciach i normach, bo takich nie ma. Kazimierz Krzy-
sztofek przedstawia to zjawisko nastêpuj¹co: zmiana
to¿samoœci staje jest zjawiskiem normalnym, jak kiedyœ
norm¹ by³o jej trwanie; cz³owiek musi siê nieustannie
samodefiniowaæ i samoaktualizowaæ; to¿samoœæ siê
rozprasza i scala wedle schematu: integracja – dezinte-
gracja – nowa integracja1.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e to¿samoœæ w spo³ecze-
ñstwie wielokulturowym i ponowoczesnym rodzi siê
coraz czêœciej jako zespolenie w jedn¹ ca³oœæ elemen-

tów z ró¿nych zbiorów. Te elementy mo¿emy porównaæ
do dzieciêcej zabawy klockami i uk³adankami, a przy
dostarczaniu owych elementów coraz wiêksz¹ rolê od-
grywa marketing. Style ¿ycia, a w istocie nasz¹ to¿sa-
moœæ, mo¿emy kupiæ na rynku, gdzie ludzie konstruuj¹
sw¹ to¿samoœæ przez dobra i us³ugi. Konsumpcja staje
siê form¹ spe³nienia. Mo¿na siêgn¹æ po to¿samoœæ obie-
cuj¹c¹ nowe satysfakcje, jeszcze nie doznane, a pozbyæ
siê innych, które rozczarowa³y, albo spowszednia³y. W
tej sytuacji to¿samoœæ staje siê coraz bardziej zmienna,
ulotna, trudna do utrzymania na d³u¿sz¹ metê. Zachêca
siê do kreowania samego siebie w czasach, gdy ma³o
kto mo¿e byæ pewien swej kontroli nad biegiem w³asne-
go ¿ycia, a to¿samoœæ to przecie¿ w³aœnie kwestia kon-
troli nad w³asnym ¿yciem.

Osobnik bez przesz³oœci i bez przysz³oœci,
rodz¹cy siê wci¹¿ na nowo – osoba taka pasuje jak ula³
do kultury specjalizuj¹cej siê w stapianiu i przetapianiu
to¿samoœci. Ludzi z kultur lokalnych zalewaj¹ sygna³y,
obrazy, wzory do naœladowania o mocy perswazyjnej
przekraczaj¹cej wszystko, co cz³onkowie spo³ecznoœci
lokalnej mogliby stworzyæ o w³asnych si³ach. Lokalni
liderzy maj¹ ju¿ niewielki wp³yw na ¿ycie wspólnoty.
Ma³e spo³ecznoœci w coraz mniejszym stopniu kreuj¹
kulturê dla siebie, wyrastaj¹c¹ z ich ¿ycia, pracy, prze-
¿yæ, jak mia³o to miejsce w spo³eczeñstwach przed-
nowoczesnych przez tysi¹ce lat. S³owem trac¹ szansê
samoportretowania siê przez kulturê. S¹ one zaopatry-
wane w ofertê konsumpcyjn¹ wytwarzan¹ przez wyspe-
cjalizowanych producentów kultury popularnej, która
dominuje.

Jednostka przestaje byæ okreœlana przez swoj¹
przynale¿noœæ, chce byæ podmiotem dzia³ania. Demo-
kracja, podobnie jak religia, przestaje zapewniaæ kon-
trolê daj¹c¹ gwarancje ³adu przez consensus wartoœci,
staje siê bowiem procedur¹. Koncepcja jednostki w
spo³eczeñstwie informacyjnym wyzwala twórczoœæ in-
dywidualn¹, podsuwa wartoœci, które lecz¹ z fanatyz-
mu, chroni¹ przed etnocentryzmem i nietolerancj¹, s¹
przydatne w procesie adaptacji do rynku i spo³eczeñ-
stwa otwartego. Taka kultura ma walory terapeutyczne,
uczy otwartoœci, rozbudza potrzebê osi¹gniêæ, patrzenia
w przysz³oœæ bez nieustannych powrotów do z³ej histo-
rii, wymaga nowych form innowacji i adaptacji. Z dru-
giej jednak strony taka kultura zawiera pierwiastek
negatywny: os³abia kapita³ spo³eczny tkwi¹cy w wiê-
ziach miêdzyludzkich, dezintegruje narody, niweczy
dzia³anie sankcji grupowych jako formy kontroli danej
wspólnoty nad jednostk¹, która narusza wspólnotowy
kanon wartoœci2.

W wyniku globalizacji informacji i komunika-
cji postêpuje upodobnienie ¿ycia kulturowego na œwie-
cie. Wartoœci i normy s¹ teraz kszta³towane pod
wp³ywem coraz wiêkszej liczby czynników po-

Kontekst kulturowy spo³eczeñstwa
informacyjnego
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chodz¹cych spoza œrodowiska, w którym ¿yj¹ wy-
znaj¹cy te wartoœci ludzie. Upodobnienie nie stanowi
jednak syntezy ró¿nych elementów dotychczasowych
kultur. Powstaje nowy typ kultury, w której tradycyjna
to¿samoœæ kulturowa odgrywa coraz mniejsz¹ rolê. Za-
stêpowana jest transnarodow¹ i globaln¹. Nowa to¿sa-
moœæ jest powierzchowna, nie zapewnia spójnoœci
spo³ecznej ani oparcia duchowego dla jednostek. Ko-
munikacja za pomoc¹ elektronicznych œrodków przeka-
zu preferuje z istoty swojej kultury o niskiej
kontekstowoœci, to znaczy p³ytkie, rozrywkowe, kultu-
ry pracy, takie w których wszystkie treœci mo¿na ³atwo
zwerbalizowaæ i przekazaæ s³owami. Natomiast kultury
bogate, tradycyjne, o wysokiej kontekstowoœci, a wiêc
takie, w których komunikacja miêdzyludzka z natury
uwik³ana jest w wiele za³o¿eñ niewyra¿alnych wprost,
w której wystêpuje wiele tabu, wiele norm, obyczajów,
zwyczajów s¹ dyskryminowane. Nie sposób bowiem
elektronicznymi sieciami przekazaæ ca³ej gamy infor-
macji niewerbalnych, sytuacyjnych. One s¹ standaryzo-
wane do przekazu informatycznego i trac¹ swoistoœæ.
Ubóstwo znaczeñ pozawerbalnych mo¿e jednak wkrót-
ce przestaæ byæ problemem w wyniku rozpowszechnia-
nia siê jeszcze nowszych technologii: wideotelefonów,
wideokomputerów, komputerów s³ysz¹cych i
mówi¹cych oraz przekaŸników wirtualnych3.

W wymiarze kulturowym toczy siê obecnie
walka o œrodki przekazu. Próbuje siê je wykorzystaæ z
jednej strony do nadania kulturze charakteru jednolite-
go i jednowymiarowego, z drugiej do zapewnienia
wielokulturowoœci jako stanu trwa³ego. Wielokulturo-
woœæ stanowi warunek wolnoœci, autonomii jednostko-
wej i grupowej oraz pluralizmu politycznego i
gospodarczego. Oznacza równie¿, ¿e globalizacja ma
dokonywaæ siê na metapoziomie, a wiêc na poziomie
zasad reguluj¹cych stosunki miêdzykulturowe i miê-
dzynarodowe w skali planety, ale nie narzucaæ jednoli-
tych wartoœci i treœci.

Polska powinna aktywnie w³¹czyæ siê do
trwaj¹cego w krajach najbardziej rozwiniêtych procesu
poszukiwania najw³aœciwszych sposobów rozwoju in-
frastruktury informacyjnej. G³ównie jakoœæ tych roz-
wi¹zañ bêdzie decydowa³a o u¿ytecznoœci
infrastruktury informatycznej. Wykorzystanie tej szan-
sy wymaga traktowania infrastruktury informatycznej
w szerokim kontekœcie strategii pobudzania i ukie-
runkowywania rozwoju spo³ecznego i gospodarczego, a
w szczególnoœci rozstrzygniêcia kwestii roli pañstwa w
tym wzglêdzie. Tylko aktywne dzia³ania rozwojowe i
dostosowawcze dadz¹ Polsce ogromn¹ szansê na znale-
zienie atrakcyjnego miejsca w nowym globalnym po-
dziale pracy i kompetencji.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przyst¹pienie Polski do
Unii Europejskiej samo w sobie nie czyni z Polski pañ-
stwa zaawansowanego technologicznie i aktywnie
uczestnicz¹cego w globalnym podziale tworzenia dóbr i
œwiadczenia us³ug. Procesy globalizacyjne oznaczaj¹
otwarcie siê wielu nowych rynków – zarówno w³asnego
rynku na konkurencjê zewnêtrzn¹, jak i zagranicznych

rynków na przedsiêbiorstwa polskie. Polskie
przedsiêbiorstwa stan¹ przed koniecznoœci¹ obrony
rynku lokalnego, a jednoczeœnie musz¹ walczyæ o rynki
zagraniczne. Patrz¹c na Polskê z perspektywy œwiato-
wej, polskie przedsiêbiorstwa, nawet te najwiêksze, nie
s¹ du¿e. Internet doprowadzi³ jednak do zniwelowania
barier konkurencyjnych wynikaj¹cych z du¿ej skali
prowadzenia biznesu i umo¿liwi³ mniejszym graczom
równ¹ konkurencjê, bowiem dla ma³ego podmiotu go-
spodarczego budowa wizerunku lub marki na odleg³ych
geograficznie rynkach jest przez Internet mo¿liwa, a
bez Internetu – niemo¿liwa.

Motorem spo³eczeñstwa informacyjnego jest
nowa klasa nazywana elit¹ wiedzy, zajmuj¹ca siê profe-
sjonalnie gromadzeniem, tworzeniem, przetwarzaniem
i dystrybuowaniem informacji. W takim spo³eczeñstwie
umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê komputerem i korzysta-
nia z Internetu staje siê oczywista. Si³a konkurencyjna
narodu bêdzie wprost proporcjonalna do zdolnoœci jego
uczenia siê i innowacyjnoœci. Elity i spo³eczeñstwa,
które tego nie pojmuj¹, a w konsekwencji nie stwarzaj¹
ludziom warunków do zdobywania i przetwarzania
wiedzy, nara¿aj¹ siê – obok wielu negatywnych konsek-
wencji dla rozwoju – tak¿e na utratê najbardziej zdol-
nych i dynamicznych jednostek, którym nie zabraknie
atrakcyjnych ofert gdzie indziej4.

To jakie standardy pracy przyjmie polskie
spo³eczeñstwo w epoce informacji, bêdzie zale¿eæ w
decyduj¹cym stopniu od reakcji jego kultury na procesy
globalizacji oraz integracji z Uni¹ Europejsk¹. Z punktu
widzenia przysz³oœci kultury oraz to¿samoœci Polaków
korzystne jest uczestnictwo Polaków w dwóch pozio-
mach kultury: z jednej strony przyjêcie sprawdzonych
standardów pracy, przedsiêbiorczoœci, filozofii ¿ycio-
wej nastawionej na twórczoœæ i aktywnoœæ, a z drugiej
zachowanie jak najwiêcej z w³asnej autentycznoœci,
niepowtarzalnoœci, która jest podstaw¹ wk³adu ka¿dego
narodu i spo³eczeñstwa w kulturê uniwersaln¹ i glo-
baln¹5.

Najwiêkszym zagro¿eniem, jakie niesie ze
sob¹ transformacja do spo³eczeñstwa informacyjnego,
jest problem wykluczenia ze spo³eczeñstwa. Uwa¿a siê,
¿e przyczyn¹ takiego wykluczenia jest podzia³
spo³eczeñstwa na tych, którzy maj¹ dostêp do technik
cyfrowych i tych, którzy go nie maj¹. Jest to s³uszne, ale
podkreœla tylko techniczn¹ stronê zagadnienia. Pra-
wdziw¹ przyczyn¹ wykluczenia ze spo³eczeñstwa jest
nienad¹¿ania za rozwojem. Problem dotyczy zarówno
pojedynczych osób, mniejszych spo³ecznoœci, jak
i ca³ych krajów.

Dlatego wspieranie procesów tworzenia siê
spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce musi byæ za-
daniem ogólnonarodowym. Spo³eczeñstwo informacyj-
ne w Polsce na pewno bêdzie powstawaæ, bo taki jest
kierunek rozwoju œwiata, z którym jesteœmy coraz bar-
dziej zintegrowani. Ale jeœli zdamy siê jedynie na ¿y-
wio³y rynkowe, to bêdzie to proces chaotyczny, którego
beneficjentami zostan¹ najsilniejsze ekonomicznie i
najlepiej wykszta³cone grupy spo³eczeñstwa. Inni bêd¹
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skazani na wykluczenie spo³eczne. Dlatego nigdzie na
œwiecie nie pozostawia siê tej sfery samej sobie, regula-
cji jedynie rynkowej. We wszystkich krajach rozwiniê-
tych pañstwo jest aktywnym podmiotem tego procesu6.

W Polsce jest potrzebne partnerstwo spo³ecz-
ne, które umo¿liwi wspó³dzia³anie w³adz publicznych
na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, orga-
nizacji pozarz¹dowych oraz sektora prywatnego we
wszystkich wymienionych obszarach: techniki, zaso-
bów informacyjnych, prawa, przedsiêbiorstw i przede
wszystkim ludzi. Bez takiego partnerstwa nie ma szans
na zdolnoœæ kooperacji i konkurowania ze œwiatem.

1) K. Krzysztofek, Konsumpcja kultury czyli wdra¿anie

do ról przez rynek, Kultura Wspó³czesna 2-3, 1998.

2) Polska w drodze do globalnego spo³eczeñstwa info-

rmacyjnego, red. W. Cellary, Warszawa 2002, s. 120.

3) Spo³eczne problemy globalizacji, red. Z. Blok, Po-

znañ 2001, s. 43.

4) K. Krzysztofek, M. S. Szczepañski, Zrozumieæ rozwój:

od spo³eczeñstw tradycyjnych do informacyjnych, Kato-

wice 2002, s. 168-170.

5) Ibidem, s. 175.

6) Polska w drodze ..., op. cit., s. 23-25.

Dydaktyka

Maria Beczkiewicz
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Za³o¿enia:
Opracowane wyk³ady z zakresu kompetencji

przyrodniczych zawieraj¹ aspekt psychologiczny i dy-
daktyczny nauczania – uczenia siê zaczynaj¹c od na-
uczania przedszkolnego do nauczania zintegrowanego.
Podejœcie takie pozwala rozumieæ lepiej kszta³towanie
siê pojêæ i postaw tym bardziej ¿e powinniœmy spraw-
dzaæ poziom dziecka na „wejœciu”.

Coraz liczniejsze g³osy w dyskusji nad rozpo-
czynaniem przez dzieci polskie obowi¹zku szkolnego
od 6 roku ¿ycia a „zerówki” od 5 roku ¿ycia jest dodat-
kowym argumentem na takie podejœcie do zagadnienia
jak przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Œrodo-
wisko jest doskona³ym obszarem budowania w³aœciwej
osobowoœci i mo¿na j¹ rozpatrywaæ w trzech obszarach:
1. przemian pogl¹dów na si³ê i wa¿noœæ wp³ywu ró¿-
nych czynników kszta³tuj¹cych osobowoœæ,
2. niwelowania izolacji szko³y od œrodowiska w celu
wzmacniania jej zwi¹zków z ¿yciem,
3. znaczenia wspó³dzia³ania ze œrodowiskiem w proce-
sach integracji i koordynacji œrodowiskowych od-
dzia³ywañ na uczniów.
W myœl teorii czterech czynników na osobowoœæ dzieci
i m³odzie¿y wp³ywaj¹: dziedzicznoœæ, œrodowisko, wy-
chowanie oraz w³asna aktywnoœæ jednostki gdzie zró¿-
nicowanie wp³ywów jest uzale¿nione od etapu
rozwoju.

Edukacja przyrodnicza by³a przedmiotem wie-
lu analiz i prób¹ wielu reform, np. ju¿ Falski M.(1963)
uwa¿a³, i¿ powinien byæ wprowadzony przedmiot
„Cz³owiek i œrodowisko”, który umo¿liwi: ujêcie

w³aœciwych proporcji treœci przyrodniczych i spo³ecz-
nych, uczynienie otaczaj¹cego ¿ycia g³ównym Ÿród³em
treœci kszta³cenia, w wy¿szym stopniu zapewni ucz-
niom warunki do zajmowania czynnej postawy wobec
faktów z ¿ycia, stworzy mo¿liwoœæ brania bezpoœred-
niego udzia³u w otaczaj¹cym ¿yciu.
„na pierwszym planie powinno byæ wydobywanie zja-
wisk i problemów wa¿nych z ogólnych wzglêdów, a dla
dzieci tego wieku dostêpnych i zajmuj¹cych” zwraca³
uwagê na potrzebê bezpoœredniego kontaktu dzieci z
przyrod¹ i kultur¹ poza ³awk¹ szkolna i podrêcznikiem,
który powinien byæ tylko uzupe³nieniem ¿ywego konta-
ktu ze œrodowiskiem. Proponowa³ cykle tematyczne:
1. w klasie I okazy i zjawiska ze œwiata otaczaj¹cej
przyrodê wytworów kultury i ¿ycia ludzi (rodzina,
s¹siedzi, koledzy, szko³a) powinny byæ realizowane
przez doraŸn¹ obserwacjê,
2. w klasie II nale¿y wi¹zaæ przyrodê martw¹ z ¿yw¹ i
ukazywaæ roœliny i zwierzêta w powi¹zaniu z cz³owie-
kiem, procesy ¿yciowe i zmiany cykliczne zwi¹zane z
por¹ dnia i roku,
3. klasie III ukazywaæ rozmaitoœci œwiata roœlinnego i
zwierzêcego w powi¹zaniu z cz³owiekiem,
4. klasa IV to przyroda ¿ywa i martwa oraz ¿ycie
cz³owieka w ró¿nych warunkach geograficznych.

Kontynuacj¹ tej myœli by³o wprowadzenie
przedmiotu œrodowisko spo³eczno-przyrodnicze.
Inn¹ propozycjê przedstawi³ Suchodolski B.(1967) ,
który wyszed³ z za³o¿enia, ¿e przygotowanie do ¿ycia
m³odego pokolenia powinno byæ na drodze kszta³towa-
nia osobowoœci zintegrowanej i zaanga¿owanej i waru-
nek ten spe³nia piêæ kierunków kszta³cenia:
1. kszta³cenie umiejêtnoœci logicznego pos³ugiwania siê
zasadniczymi narzêdziami porozumienia siê którymi s¹
s³owo i liczba,
2. kszta³cenie spo³eczne,
3. przyrodniczo-techniczne,

Podstawy teoretyczne kompetencji przyrodniczych
w nauczaniu zintegrowanym. Cz. 1
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4. w zakresie kultury fizycznej.
Na bazie tego sformu³owano zasady doboru i uk³adu
przedmiotów nauczania w klasach pocz¹tkowych:
1. punktem wyjœcia w opracowaniu treœci „z wyj¹tkiem
historii i matematyki jest otaczaj¹ca rzeczywistoœæ”,
2. uk³ad treœci jest taki „aby w miarê mo¿liwoœci prowa-
dziæ od problemów bliskiego œrodowiska do proble-
mów coraz luŸniej zwi¹zanych z codziennym ¿yciem
dzieci i m³odzie¿y,
3. dobór treœci dokonany tak „aby umo¿liwiæ organizo-
wanie praktycznej dzia³alnoœci uczniów, dziêki której
przyswajanie wiedzy bêdzie mia³o charakter bezpoœred-
ni i aktywny”1

Taki uk³ad wyznacza koniecznoœæ rezygnacji z
jednostki lekcyjnej jako pewnej zamkniêtej ca³oœci me-
todycznej. Natomiast akcent przesuwa siê na stosunki

miêdzy lekcjami ³¹cz¹c aspekty dydaktyczne z
wychowawczymi. Istotnymi siê wiêc staj¹ w³aœciwie
zaplanowane cykle lekcji. Wymaga to ustalania tema-
tów centralnych, kompleksowych, zintegrowanych z
uwzglêdnieniem ró¿nych pomieszczeñ i terenów: natu-
ralnego œrodowiska, pracowni itp. „zamkniêcie” dzieci
w œcianach izby szkolnej ogranicza kontakt z rzeczywi-
stoœci¹ do jej ogl¹du za pomoc¹ obrazów, modeli lub
wspomnieñ opartych n pamiêci”.
Projekty praktycznego dzia³ania dotycz¹ wspó³pracy z
rodzicami , dzia³alnoœci dzieci w otaczaj¹cym œrodowi-
sku zawieraj a wiele mo¿liwoœci, interesuj¹cych form,
ze zwróceniem uwagi na zjawiska i dzia³ania spo³eczne.

(Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze ,,POiW”)

Prawo oœwiatowe §

Leszek Jan Zaleœny
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Zawartoœæ:
1. Jedna zmiana w ustawie o systemie oœwiaty.
2. Dwie zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela:
- zmiany w p³acach nauczycieli oraz zmiany w wysoko-
œci œwiadczenia urlopowego dla nauczycieli.
3. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty – dwie zmiany i
trzy nowoœci.

I. Zmiany w ustawie o systemie oœwiaty.
Sejm uchwali³:
1. w dniu 18 marca 2008 r ustawê o zmianie ustawy o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw (w tym zmianê ustawy o systemie oœwiaty) –
(osiemnasta zmiana tekstu ustawy o systemie
oœwiaty) - wchodzi w ¿ycie 29 maja 2008 r..

Najwa¿niejsza zmiana w ustawie, wynikaj¹ca z ustawy
zmieniaj¹cej:
1. art. 94a ust. 2 pkt 6a - poszerzono grupê osób nie-
bêd¹cych obywatelami polskimi, którzy korzystaj¹ z
nauki w publicznych szko³ach ponadgimnazjalnych,
dotychczasowych publicznych szko³ach ponadpodsta-
wowych, publicznych szko³ach artystycznych, publicz-

nych zak³adach kszta³cenia nauczycieli i publicznych
placówkach
o osoby, którym udzielono ochrony uzupe³niaj¹cej
wynikaj¹cej z przepisów o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Polski;
Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty

(t. j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami
w: 2004 r. nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781; 2005
r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020,
nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz.
2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr
227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz.
542; nr 115, poz. 791; nr 120, poz. 818; nr 180, poz.
1280 i nr 181, poz. 1292; 2008 r. nr 70, poz. 416),

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1695 ze
zmianami w: 2007 r. nr 120, poz. 818 i 2008 r. nr 70,
poz. 416).

II. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
1.  Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego
w komunikacie og³osi³ wysokoœæ œredniego wynagro-
dzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej w 2007
r. – wynios³o 2275,37 z³, a w drugim pó³roczu 2007 r.
by³o wy¿sze od œredniej rocznej – wynios³o 2417,63 z³ .
W przypadku tworzenia funduszu socjalnego wysokoœæ
odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnione-
go 37,5% przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w
gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w dru-
gim pó³roczu roku poprzedniego, je¿eli przeciêtne wy-
nagrodzenie z tego okresu stanowi³o kwotê wy¿sz¹.

ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM
do maja 2008 roku
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Skutki og³oszonego komunikatu:
Z odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjal-
nych wyp³acane jest nauczycielowi do koñca sierpnia
ka¿dego roku œwiadczenie urlopowe w wysokoœci odpi-
su podstawowego, o którym mowa w przepisach o
zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, ustalone-
go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu za-
trudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Œwiadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2008 r. wynie-
sie:
ü 906,61 z³, (w 2007 r. - 804,60 z³),
ü 1208,81 z³ (w 2007 r. - 1072,80 z³) – w przypadku

nauczyciela zatrudnionego w szczególnie uci¹¿li-
wych warunkach pracy.

Podstawy prawne:
• art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym

funduszu œwiadczeñ socjalnych (t. j. w Dz. U. z 1996
r. nr 70, poz. 335, ze zmianami w: 1996 r. nr 118, poz.
561, nr 139, poz. 647 i nr 147, poz. 686; 1997 r. nr 82,
poz. 518 i nr 121, poz. 770; 1998 r. nr 75, poz. 486 i nr
113, poz. 717; 2002 r. nr 135, poz. 1146; 2003 r. nr
213, poz. 2081; 2005 r. nr 249, poz. 2104; 2007 r. nr
69, poz. 467 i nr 89, poz. 589),

• art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze
zmian¹ w: 2006 r. nr 170, poz. 1218, nr 220, poz.
1600, 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102,
poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191,
poz. 1369 i nr 247, poz. 1821).

2. Minister Edukacji Narodowej:
podpisa³a 11 marca 2008 r. rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracê w dniu wolnym od pracy (trzecia zmiana
tekstu) - wesz³o w ¿ycie w dniu 12 marca  2008 r..

Najwa¿niejsze zmiany w rozporz¹dzeniu:
Okreœlono nowe minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli – wzrost o:
a) 200 z³ w przypadku posiadaj¹cego stopieñ awansu
zawodowego nauczyciela sta¿ysty oraz kontraktowego,
b) 185 z³ w przypadku posiadaj¹cego stopieñ awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego oraz dyplomo-
wanego.
Dla przyk³adu, w przypadku nauczyciela o tytule zawo-
dowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego wynosz¹:
ü nauczyciel sta¿ysta – 1418 z³,
ü nauczyciel kontraktowy – 1644 z³,
ü nauczyciel mianowany – 2014 z³,
ü nauczyciel dyplomowany – 2380 z³.
Przepisy rozporz¹dzenia maj¹ zastosowanie do wyna-
grodzeñ nale¿nych od dnia 1 stycznia 2008 r..
Podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.
U. nr 22, poz. 181 ze zmianami w: 2006 r. nr 43, poz.
293; 2007 r. nr 56, poz. 372 i w 2008 r. nr 42, poz.
257).

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty.

1. Rada Ministrów:
w dniu 11 stycznia 2008 r. ustali³a nowy przepis w spra-
wie wykazu szkó³ i placówek, które prowadz¹: mini-
ster w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, Minister
Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwoœci - roz-
porz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 13 lutego 2008 r..

W rozporz¹dzeniu ustalono, ¿e:
minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych prowa-
dzi:
• Centraln¹ Szko³a Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
• dwie szko³y aspirantów pañstwowej stra¿y po¿arnej;
Minister Obrony Narodowej prowadzi:
• liceum ogólnokszta³c¹ce - Ogólnokszta³c¹ce Liceum

Lotnicze,
• przedszkola wojskowe – 15 w siedmiu wojewó-

dztwach;
Minister Sprawiedliwoœci prowadzi:
• szko³y w zak³adach poprawczych i schroniskach dla

nieletnich w 14 województwach:
ü 30 szkó³ podstawowych oraz 5 szkó³ podstawo-

wych specjalnych,
ü 30 gimnazjów oraz 5 gimnazjów specjalnych,
ü 29 zasadniczych szkó³ zawodowych oraz 5 zasad-

niczych szkó³ zawodowych specjalnych;
• szko³y dla doros³ych przy zak³adach karnych i are-

sztach œledczych w 12 województwach skupione w 7
zespo³ach szkó³ i 11 centrach kszta³cenia ustawiczne-
go :
ü 3 szko³y podstawowe dla doros³ych,
ü 9 gimnazjów dla doros³ych,
ü -19 zasadniczych szkó³ zawodowych dla do-

ros³ych – tak¿e w Rawiczu,
ü 2 licea ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych,
ü 7 uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych dla

doros³ych,
ü 9 techników uzupe³niaj¹cych dla doros³ych– tak-

¿e w Rawiczu,
ü 1 szko³a policealna dla doros³ych.

Podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia
2008 r.. w sprawie wykazu szkó³ i placówek, które pro-
wadz¹: minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, Mi-
nister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwoœci
(Dz. U. nr 14, poz. 83).

2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 11 marca 2008 roku podpisa³a zmianê roz-
porz¹dzenia w sprawie zasad wydawania oraz wzo-
rów œwiadectw, dyplomów pañstwowych i innych
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druków szkolnych, sposobu dokonywania ich spro-
stowañ i wydawania duplikatów, a tak¿e zasad lega-
lizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranic¹ oraz zasad odp³atnoœci za wy-
konywanie tych czynnoœci (pi¹ta zmiana tekstu roz-
porz¹dzenia) - wesz³o w ¿ycie w dniu 1 maja 2008r.

Najwa¿niejsze zmiany w rozporz¹dzeniu:
ü opracowano 3 nowe wzory œwiadectw ukoñczenia

szkó³ na podstawie egzaminów eksternistycznych;
ü ustalono, i¿ w przypadku zdawania egzaminu matu-

ralnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, na
œwiadectwie dojrza³oœci wpisuje siê tylko jeden wy-
nik – z poziomu rozszerzonego;

ü wdro¿ono dodatkowe wzory œwiadectw ukoñczenia
szko³y policealnej – dotycz¹ szkó³, w których liczba
obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych siêga 28;

ü rozstrzygniêto, i¿ w przypadku nieklasyfikowania
ucznia z danego przedmiotu (przedmiotów) w wier-
szu przeznaczonym na wpisanie oceny z tego przed-
miotu nale¿y wpisaæ wyraz „nieklasyfikowany(a)”;

ü przyjêto jako datê wystawienia œwiadectwa ucznio-
wi, który zda³ egzamin poprawkowy, datê zdania
tego egzaminu;

ü uchylono wzory œwiadectw i dyplomów szkó³, które
zaprzesta³y funkcjonowania (z mocy prawa);

ü zmieniono wzór suplementu do dyplomu potwier-
dzaj¹cego kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz
wzorów œwiadectw, dyplomów pañstwowych i innych
druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprosto-
wañ i wydawania duplikatów, a tak¿e zasad legalizacji
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z za-
granic¹ oraz zasad odp³atnoœci za wykonywanie tych
czynnoœci (Dz. U. nr 58, poz. 504, ze zmianami w: 2005
r. nr 67, poz. 585; 2006 r. nr 31, poz. 217 i nr 108, poz.
745; 2007 r. nr 140, poz. 987; 2008 r. nr 67, poz. 412).

3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 18 kwietnia 2008 roku podpisa³a zmianê roz-
porz¹dzenia w sprawie ramowych planów nauczania
w szko³ach publicznych (szósta zmiana tekstu roz-
porz¹dzenia) - wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2008 r.

Najwa¿niejsze zmiany w rozporz¹dzeniu:
• uchylono 19 ramowych planów nauczania szkó³,
• dodano ustalenie, i¿ w przypadku wprowadzenia do-

datkowych zajêæ edukacyjnych z godzin do dyspozy-
cji dyrektora (np. z jêzyka obcego) do szkolnego
planu nauczania - udzia³ uczniów w tych zajêciach
staje siê obowi¹zkowy,

• okreœlono tryb przed³u¿ania okresu nauki na ka¿-
dym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok
uczniom niepe³nosprawnym oraz uczniom szkó³ w
zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
- decyzjê o przed³u¿eniu uczniowi okresu nauki po-
dejmuje dyrektor szko³y, w uzgodnieniu z rodzicami

(prawnymi opiekunami) ucznia, nie póŸniej ni¿ do
koñca lutego roku poprzedzaj¹cego ostatni rok nauki
w danej szkole, na podstawie szczegó³owej analizy
osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia dokonanej przez radê
pedagogiczn¹,

• doprecyzowano, i¿ podzia³ na grupy obowi¹zuje do-
piero od czwartej klasy szko³y podstawowej, podkre-
œlono, i¿ dotyczy obowi¹zkowych zajêæ
edukacyjnych, a tak¿e na zajêciach wychowania do
¿ycia w rodzinie,

• zmieniono za³¹czniki do rozporz¹dzenia:
ü ramowy plan nauczania dla szko³y podstawowej

(zwiêkszono iloœæ godzin kszta³cenia zintegrowane-
go o 6 kosztem godzin do dyspozycji dyrektora, usu-
niêto mo¿liwoœæ prowadzenia zajêæ z muzyki i
plastyki w bloku przedmiotowym sztuka),

ü ramowy plan nauczania dla szko³y podstawowej spe-
cjalnej (uchylono zerowy etap edukacyjny zwany
klas¹ wstêpn¹, zmieniono podzia³ godzin na wzór
szko³y podstawowej),

ü dokonano korekty zapisów w pozosta³ych za³¹czni-
kach,

• dla uczniów szko³y podstawowej i szko³y podstawo-
wej specjalnej, którzy w dniu 1 wrzeœnia 2008 r. bêd¹
uczniami klasy II albo klasy III, dotychczasowa licz-
ba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie naucza-
nia (dla obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych w
zakresie kszta³cenia zintegrowanego) zostanie zwiê-
kszona o:

ü 4 godziny - uczniom klasy II, w tym 2 godziny w kla-
sie II i 2 godziny w klasie III, z przeznaczeniem na
naukê jêzyka obcego nowo¿ytnego,

ü 2 godziny - uczniom klasy III, z przeznaczeniem na
naukê jêzyka obcego nowo¿ytnego.

Podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. nr 15, poz.
142 ze zmianami w: 2002 r. nr 137, poz. 1155; 2003 r. nr
39, poz. 337 i nr 116, poz. 1093; 2004 r. nr 43, poz. 393;
2005 r. nr 30, poz. 252; 2008 r. nr 72, poz. 420),

4. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 12 maja 2008 roku og³osi³a kalendarz roku
szkolnego 2008/2009 i terminy ferii zimowych.

Ustalono terminy:
• zajêæ dydaktycznych – od 1 wrzeœnia 2008 r. do 19

czerwca 2009 r.,
• ferii zimowych w poszczególnych województwach:
ü od 19 stycznia do 1 lutego 2009 r.: Dolnoœl¹skie, Ma-

zowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie,
ü od 26 stycznia do 8 lutego 2009 r.: Podlaskie, £ódz-

kie, Œl¹skie,
ü od 2 do 15 lutego 2009 r.: Lubelskie, Podkarpackie,

Pomorskie, Warmiñsko-Mazurskie,
ü od 16 lutego do 1 marca 2009 r.: Kujawsko-Pomor-

skie, Lubuskie, Ma³opolskie, Œwiêtokrzyskie, Wiel-
kopolskie,
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• przerw œwi¹tecznych :
ü zimowej – od 22 do 31 grudnia 2008 r.,
ü wiosennej – od 9 do 14 kwietnia 2009 r.,
• ferii letnich – od 20 czerwca do 31 sierpnia 2009 r.,
• dni wolnych od zajêæ (poza ustalanymi przez Dyre-

ktora CKE w zwi¹zku ze sprawdzianem w SP, egza-
minem gimnazjalnym i egzaminem maturalnym oraz
egzaminem potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodo-
we) - w szko³ach z 5-dniowym tygodniem pracy – 12
czerwca 2009 r.,

• dodatkowych dni wolnych od zajêæ w szko³ach po
odpracowaniu:

ü w szko³ach z 5-dniowym tygodniem pracy – 10 listo-
pada 2008 r. i 2 stycznia 2009 r.,

ü w szko³ach z 6-dniowym tygodniem pracy – 10 listo-
pada 2008 r. i 2 maja 2009 r.,

• zakoñczenia zajêæ w klasach (semestrach) progra-
mowo najwy¿szych w:

ü szko³ach ponadpodstawowych – 2 stycznia 2009 r.,
ü szko³ach ponadgimnazjalnych – 2 stycznia 2009 r.

lub 24 kwietnia 2009 r.,
ü zasadniczych szko³ach zawodowych i szko³ach poli-

cealnych – 9 stycznia 2009 r. lub 12 czerwca 2009 r..
Podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami w: 2003
r. nr 104, poz. 965 i nr 141, poz. 1362; 2004 r. nr 164,
poz. 1716; 2005 r. nr 142, poz. 1191; 2006 r. nr 36, poz.
250, nr 86, poz. 595 i nr 141, poz. 999).

5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w dniu 8 kwietnia 2008 r. podpisa³ rozporz¹dzenie w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w publicznych szko³ach i pla-

cówkach artystycznych.- wesz³o w ¿ycie z dniem 3
maja 2008 r.

W rozporz¹dzeniu:
• okreœlono ogólne zasady ocenianie, klasyfikowanie

i promowanie uczniów,
• ustalono zasady przeprowadzania egzaminów i

sprawdzianów:
ü egzaminu dyplomowego, który jest form¹ komisyj-

nej oceny poziomu przygotowania zawodowego ucz-
niów klas programowo najwy¿szych w
ogólnokszta³c¹cych szko³ach muzycznych II stopnia,
szko³ach muzycznych II stopnia, ogólnokszta³c¹cych
szko³ach sztuk piêknych, liceach plastycznych, ogól-
nokszta³c¹cych szko³ach baletowych, szko³ach sztu-
ki tañca, szko³ach sztuki cyrkowej, szko³ach
policealnych i szko³ach pomaturalnych bibliotekar-
skich i animatorów kultury,

ü sprawdzianu przeprowadzanego w ogólnokszta³c¹cej
szkole muzycznej I stopnia i w ogólnokszta³c¹cej
szkole baletowej,

ü egzaminu przeprowadzanego w ogólnokszta³c¹cej
szkole muzycznej II stopnia, ogólnokszta³c¹cej szko-
le sztuk piêknych i ogólnokszta³c¹cej szkole baleto-
wej, zwanego „egzaminem gimnazjalnym”,

ü egzaminu maturalnego, bêd¹cego form¹ oceny po-
ziomu wykszta³cenia ogólnego, który sprawdza wia-
domoœci i umiejêtnoœci ustalone w standardach
wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania eg-
zaminu maturalnego.

Podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucz-
niów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów w publicznych szko³ach i placówkach
artystycznych (Dz. U. nr 65, poz. 400).

Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie

Bo¿ena Roszak
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Brutalizacja ¿ycia doros³ych znalaz³a wierne
odbicie w œrodowisku szkolnym i w pewnych typach
grup i subkultur m³odzie¿owych. Szko³a jest miejscem,
w którym uczniowie spêdzaj¹ du¿¹ czêœæ swojego ¿y-
cia. Miejsce to coraz czêœciej staje siê niebezpieczne dla
samych uczniów.

Zasada wspó³pracy i i wzajemnego wspierania
coraz czêœciej zostaje zast¹piona zachowaniami agre-

sywnymi, przemoc¹, rywalizacj¹ dominacj¹ i zdoby-
waniem przewagi. W szkole tworzy siê wiêc struktura,
w której przemoc fizyczna i psychiczna ró¿nicuje pozy-
cje i role w grupie - jednych zmuszaj¹c do uleg³oœci wo-
bec drugich.

Z badañ Zimbardo wynika, ¿e takie czynniki
jak: anonimowoœæ, rozproszenie odpowiedzialnoœci,
du¿a wielkoœæ i aktywnoœæ grupy, wzrost pobudzenia
emocjonalnego i prze³adowanie informacyjne powo-
duj¹ zmniejszenie koncentracji jednostki na sobie, na
zadaniu, obni¿aj¹ regulacyjn¹ funkcjê, zarówno norm
osobistych jak i spo³ecznej oceny zachowania.

Bezpieczna szko³a w Polsce i na Wêgrzech
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W naszych szko³ach wystêpuj¹ prawie wszy-
stkie wy¿ej wymienione czynniki. Szko³y s¹ przelud-
nione, klasy s¹ przeludnione, zagêszczone. Warunki te
tworzone s¹, wydaje siê, specjalnie po to, by wzra-
sta³o poczucie zagro¿enia uczniów, by stawali siê im-
pulsywni, by przeci¹¿yæ ich psychicznie, by
zachowywali siê aspo³ecznie, antyspo³ecznie i ju¿ na
pewno nie rozwijali  swojego potencja³u.

Jeœli jeszcze trafi¹ na bardziej agresywnych od
siebie, to struktura w³adzy jaka tworzy siê w grupie ró-
wieœniczej powoduje walkê i permanentne poczucie za-
gro¿enia. Natomiast ci z uczniów, którzy nie
przejawiaj¹ agresywnoœci i chc¹ w spokoju wspó³pra-
cowaæ przepadaj¹ w czeluœciach murów szkolnych ,
prze¿ywaj¹ frustracjê i odmawiaj¹ chodzenia do szko³y.

Nauczyciele nie maj¹ lepiej, ich dotyczy
dok³adnie to samo. Nauczyciele, którzy chc¹
wspó³pracowaæ ( nie pozornie ) nie znajduj¹ wielu chêt-
nych spoœród swego grona. Wielu przejawia agresyw-
noœæ i walczy z kolegami nauczycielami i uczniami,
jeszcze innym jest wszystko obojêtne, pozory zaanga-
¿owania trzeba stwarzaæ przed rodzicami i dyrekcj¹,
która te¿ nie ma nic lepiej, bo albo walczy z nauczycie-
lami, rodzicami i uczniami, albo manipuluje tymi pod-
miotami dla  w³asnego spokoju..

Badacze ¿ycia wspó³czesnej szko³y wskazuj¹c
na Ÿród³a wsparcia w radzeniu sobie z t¹ patogenn¹ sy-
tuacj¹, uwa¿aj¹, ¿e s¹ to spo³ecznoœci lokalne. To w
ich œrodowisku, ich w³asne dzieci, i dla tego œrodowi-
ska  maj¹ stworzone szko³y.

Idea bezpiecznej szko³y, która pojawi³a siê w
naszym kraju urzeczywistniaæ zaczê³a siê w programie
profilaktycznym Bezpieczna Szko³a.
Celem programu jest utrwalanie postaw i zachowañ
spo³ecznych warunkuj¹cych prawid³owy rozwój,
akcentowanie potrzeby rozwijania umiejêtnoœci
wspó³pracy, akceptacji i tolerancji innoœci oraz ró¿nic
pomiêdzy rówieœnikami a tak¿e kszta³towanie pozy-
tywnego wizerunku w³asnej  osoby.

Problem patologizacji ¿ycia szkolnego nie jest
specyfik¹ polsk¹. W krajach transformacji ustrojowej
problemy s¹ podobne.
Rozwi¹zywanie ich jest jednak nieco inne ze wzglêdu
na uwarunkowania kulturowe, tradycjê i mentalnoœæ lu-
dzi. Chc¹c poznaæ jak Wêgrzy radz¹ sobie z problema-
mi  ¿ycia szkolnego odwiedziliœmy placówki szkolne
w Budapeszcie. Wczeœniej ju¿ konsultant OKUN w Le-
sznie M. Rado³a zapozna³ siê z jednym z ciekawszych
rozwi¹zañ tzw. Ruchu Bezpiecznej Szko³y .

Patronuje temu Krajowa Organizacja Zapobie-
gania Przestêpstwom.
Zauwa¿ono w budapesztañskich szko³ach, ¿e:
ü samorz¹dy nie czuj¹ odpowiedzialnoœci za miejsco-

we bezpieczeñstwo, równie¿ za bezpieczeñstwo w
szko³ach

ü brakuje wspó³pracy miêdzy instytucjami maj¹cej na
celu zapobieganie przestêpstwom i patologizacji ¿y-
cia  spo³ecznego

ü brakuje  w instytucjach obrazu przysz³oœci

ü brakuje zaanga¿owania i rozwi¹zañ we wspólnotach
i otoczeniu szko³y

ü spo³eczne akcje zapobiegania przestêpstwom, agre-
sji i patologii reaguj¹ tylko na doraŸne problemy

ü osoby odpowiedzialne za bezpieczeñstwo czêsto
maj¹ jednostronne wykszta³cenie

ü samorz¹dy pomagaj¹ tylko w sytuacjach zadanio-
wych bez uformowania systemu miejskiej wspó³pra-
cy

ü media uwa¿ne s¹ tylko na sensacjê i nie wspó³pracuj¹
konstruktywnie ze œrodowiskiem.

Wa¿ne jest realizowanie projektu poniewa¿:
ü pewne rodziny nie funkcjonuj¹ zbyt dobrze
ü maj¹ s³ab¹ wiêŸ z dzieæmi
ü nie pomagaj¹ dzieciom w przystosowaniu siê
ü nie interesuj¹ ich osi¹gniêcia szkolne dzieci
ü jest to czêsta przyczyna szukania wsparcia wœród in-

nych , a nie we w³asnej rodzinie, przyjazne staje siê
inne miejsce, inni ludzie

ü wzrasta liczba dzieci zagro¿onych
ü w szko³ach brakuje  relacji opartych na zaufaniu
ü brakuje serdecznej ludzkiej rozmowy
ü panuje atmosfera rywalizacji, konflikty, du¿a

zach³annoœæ, egoistyczne nastawienia, sztywne
regu³y, cele i sposoby ich realizacji wykluczaj¹ siê.

Wczesne znaki, ¿e jest nie dobrze:
ü osamotnienie
ü izolacja
ü wycofywanie siê w kontaktach z innymi
ü niskie osi¹gniêcia
ü brak zainteresowania nauk¹
ü wyra¿anie brutalnoœci w rysunkach ( bazgroty na

œcianach, tooaletach)
ü socjalna samotnoœæ
ü wykluczenie
ü kradzie¿e
ü ataki werbalne
ü ataki fizyczne
ü poni¿anie drugiego
ü stosowanie u¿ywek
ü nêkanie psychiczne
ü gniew bez kontroli
ü zastraszanie innych
ü brutalne zachowania
ü uprzedzenia
ü œmiecenie
ü nieporz¹dek
ü przepe³nienie.

To przyci¹ga przestêpstwo

Zadania do realizacji:
ü uœwiadomiæ, spo³ecznoœciom lokalnym, ¿e bezpie-

czeñstwo to wartoœæ
ü wychowywaæ za pomoc¹ wartoœci
ü uœwiadomiæ, ¿e trzeba uformowaæ sk³onnoœæ do ko-

mpromisu i ¿yczliwoœci
ü dbaæ o odpowiednie formy zachowania siê
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ü uœwiadomiæ, ¿e zapobieganie patolo-
giom jest czêœci¹ konstruktywnego
prowadzenia ¿ycia

ü uœwiadomiæ, ¿e m¹dra dyscyplina i
regu³y pomagaj¹ formowaæ pra-
wid³owe zachowania i reakcje

ü uœwiadomiæ, ¿e zapobieganie konfli-
ktom, rozwi¹zywanie problemów to
umiejêtnoœæ dotycz¹ca wszystkich

ü uœwiadomiæ, ¿e zaanga¿owani nauczy-
ciele, nie obojêtni na sprawy ucznia
mog¹ stworzyæ bezpieczn¹ emocjonal-
nie atmosferê

ü uœwiadomiæ, ¿e w ulepszaniu jakoœci
¿ycia musimy braæ udzia³ wszyscy.

Praktyczne zadania:
ü uczyæ wszystkich – nauczycieli, ucz-

niów, rodziców rozwi¹zywania pro-
blemów

ü uwra¿liwiaæ na rozumienie, ¿e bezpie-
czeñstwo w domu, w szkole, na ulicy
jest jednoœci¹

ü uczyæ, ¿e wszyscy jesteœmy odpowie-
dzialni

ü wskazywaæ uczniom jakie niebezpieczeñstwa s¹ w
naszym ¿yciu i jak organizowaæ wspólnotê, by czuæ
siê bezpiecznie

ü uczyæ mediacji
ü uczyæ rozwi¹zywania konfliktów
ü uczyæ radoœci
ü uczyæ tolerancji
ü uczyæ kontroli w³asnych emocji
ü uczyæ radzenia sobie z ró¿nymi

spo³ecznymi sytuacjami
ü uczyæ oferowania pomocy
dla rodziców:
ü nauczyæ wra¿liwoœci rodzicielskiej i

odpowiedzialnoœci wychowawczej
ü organizowaæ weekendy rodzinne i nie-

inwazyjnie modelowaæ zachowania
ü udzielaæ porad
ü zachowaæ dyskrecjê
ü informowaæ o zobowi¹zaniach rodzi-

cielskich.

Program  i przebieg wizyty studyjnej
w placówkach oœwiatowych Budapesztu

Termin wizyty: 3 – 4 . 03.08

W krêgu naszych zainteresowañ by³y rozwi¹zania edu-
kacyjne dotycz¹ce projektu Bezpieczna Szko³a.
Program  i przebieg wizyty:
ü konferencja naukowa
ü dyskusja panelowa
ü wizyty w szko³ach
ü obserwacje zajêæ
ü wywiady z nauczycielami i uczniami

Cele:
ü wymiana doœwiadczeñ
ü wymiana pogl¹dów
ü poszukiwanie wskazówek i nowych rozwi¹zañ wy-

chowawczych
ü prezentacja efektów wychowawczych
ü poszukiwanie podobieñstw i ró¿nic w systemach

oœwiatowych  naszych krajów.
Wizyta rozpoczê³a siê w ratuszu miejskim na

oficjalnym spotkaniu z osobami odpowiedzialnymi i
decyduj¹cymi za realizacjê programu Bezpieczna
szko³a oraz przedstawicielami organizacji na rzecz
Porz¹dku i Bezpieczeñstwa Publicznego obecni byli
m.i. dr hc. Bela Danielisz przewodnicz¹cy Komisji
Porz¹dku i Bezpieczeñstwa w mieœcie, dr Peter Bende

Spotkanie w Ratuszu Miejskim z przedstawicielami w³adz Budapesztu odpowiedzial-
nymi i koordynuj¹cymi dzia³ania na rzecz Bezpiecznej Szko³y oraz Porz¹dku i Bez-
pieczeñstwa Publicznego od lewej: t³umaczka, dr hc. Béla  Danielisz przewodnicz¹cy
Komisji Porz¹dku i Bezpieczeñstwa w mieœcie, dr Katalin Nyári pedagog, krymino-
log Krajowej Organizacji Zapobiegania Przestêpczoœci i prof. dr Katalin Nyri

fot. B. Kokosiñska

Bo¿ena Roszak – nauczyciel konsultant ds. doradców na konferencji -
prezentacja tendencji w Polskiej oœwiacie fot. B. Kokosiñska
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komendant Stra¿y Po¿arnej Budapesztu
w³¹czonej w dzia³ania edukacyjne na
rzecz Bezpiecznej szko³y.
Nastêpnie odby³a siê konferencja, na któ-
rej realizatorzy programu Bezpieczna
Szko³a prezentowali ograniczenia i szan-
se w/w projektu.
Z naszej strony zaprezentowano referat
na temat roli i zadañ szko³y polskiej po
reformie. Druga czêœæ konferencji to dys-
kusja panelowa, na której podzielono siê
doœwiadczeniami w dziedzinie wycho-
wania do bezpieczeñstwa.
Bardzo wartoœciowe dla nas by³o pozna-
nie zintegrowanych dzia³añ wszystkich
instytucji w mieœcie odpowiedzialnych
za szeroko rozumiane bezpieczeñstwo
dzieci i m³odzie¿y.

Nad prawid³ow¹ realizacj¹ projektu czu-
wa dr Katalin Nyari.

W zale¿noœci od specyfiki œrodowiska, w
którym funkcjonuje szko³a ró¿nicuje siê
zadania.
np.
Kossuth Ljos Altalanos Iskola realizuje
zadania nastêpuj¹ce:
ü porz¹dek utrzymania i opieki nad

zwierzêtami
ü ochrona terenów zielonych w najbli¿-

szym otoczeniu
ü bezpieczeñstwo w ruchu ulicznym
ü budowanie nastroju zaufania wœród

uczniów i nauczycieli
ü w zwi¹zku z tym bardzo interesuj¹ce

i wa¿ne zadanie:
regularnie raz na miesi¹c przychodz¹

do swojej by³ej szko³y m³odzi ludzie
¿eby stara szko³a ich wspiera³a.

Uczestniczyliœmy równie¿ w zajêciach
w Szkole Podstawowej ( 8 klasowej) Joz-
sef Attila Altalanos Iskola, realizuj¹cej
program zwany muzealnym – rycerskim.
Uczniowie klas m³odszych objêci tym
programem ucz¹ siê co to znaczy byæ ry-
cerskim.
W realizacji programu nadaje siê
szczególn¹ rangê rytua³om.

Dzieci pasowane na rycerzy ucz¹ siê:
ü jak dbaæ o s³abszych
ü jak s³u¿yæ drugiemu, który potrzebuje

pomocy
ü jak spojrzeæ drugiemu w oczy

Dyrektorzy wybranych szkó³ w Budapeszcie prezentuj¹  realizacjê zadañ szko³y
w zakresie bezpieczeñstwa fot. B. Kokosiñska

Uczniowie klas m³odszych uczestnicz¹ce w programie rycerskim (21 osób w klasie)
ucz¹ siê co to znaczy byæ rycerskim. W realizacji programu nadaje siê szczególn¹
rangê rytua³om fot. B. Kokosiñska

Pan terapeuta na zajêciach pozalekcyjnych  podczas pracy z dzieæmi, fot. B. Kokosiñska
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ü jak podawaæ rêkê dowiaduj¹ siê co to jest szlachet-
noœæ i szlachectwo

Bardzo poruszaj¹ca by³a wizyta w szkole publicznej
prowadzonej w zmarginalizowanej dzielnicy Budape-
sztu.

W szkole tej ucz¹ siê dzieci :
ü pozbawionych domu
ü pozbawionych pracy
ü emigrantów z Siedmiogrodu
ü mniejszoœci etnicznej Romskiej.
Pani dyrektor zaprezentowala za³o¿enia szko³y.

Tutaj podjêto wyzwanie - stworzyæ perspektywy
dzieciom, które na starcie nie maj¹ niczego oraz uznaæ

w³asn¹ niedoskona³oœæ i pracowaæ z tym
ograniczeniem na rzecz uczniów

Pracownicy tej szko³y
to wyj¹tkowe osoby:
ü praca z tymi dzieæmi to ich pasja
ü wszyscy posiadaj¹ umiejêtnoœci tera-

peutyczne
ü pracuj¹ tylko na mocnych stronach

uczniów
ü wiedz¹, ¿e jeœli swoj¹ postaw¹ za-

chêc¹ uczniów do szko³y, to te dzieci
odnajd¹ tu poczucie bezpieczeñstwa.

Obserwowaliœmy m.in. lekcjê WF. Nau-
czyciel posiada wiele umiejêtnoœci, które
wykorzystuje dla dobra uczniów np.
ü uczy dzieci technik relaksacji TAI –

CHI
ü gra na gitarze
ü na jednej lekcji bardzo ró¿nicuje za-

dania, by ka¿dy uczestniczy³ w czymœ po¿ytecznym.

Kolejne obserwacje dotyczy³y zintegrowanych dzia³añ
na rzecz bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, które
prowadzi³a Klara Molnar.
Profesjonalizm, na którym opar³a realizacjê zajêæ
przek³ada siê na zaanga¿owanie uczniów i nabycie pra-
wid³owych zachowañ.

Wizyta zakoñczy³a siê spotkaniem z przed-
stawicielami ratusza. Wówczas omówiono i negocjo-
wano warunki wspó³pracy, której nadrzêdnym celem
jest wzajemna pomoc na rzecz wprowadzania programu
bezpieczeñstwa w polskich szko³ach w oparciu o wê-
gierskie doœwiadczenia.

P³k. po¿arnictwa Pani Klarika Sipos Molnárné prowadzi ciekawe lekcje z dzieæmi, na
temat jak bezpiecznie opuœciæ zagro¿one ogniem pomieszczenie, fot. B. Kokosiñska

Sprawozdania

Renata Bednarczyk

nauczyciel bibliotekarz
OKUN – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Lesznie

Dnia 5 maja 2008 roku uczestniczy³am w wy-
jeŸdzie dydaktycznym do Cottbus. Organizatorem wy-
cieczki by³ Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego
Nauczycieli oraz Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia Bib-
liotekarzy Polskich w Lesznie. Organizacj¹ ca³oœci zaj-
mowa³a siê Pani Krystyna Dzikowska, nauczyciel
doradca ds. bibliotek szkolnych. G³ównym celem wyja-
zdu by³o zapoznanie z dzia³alnoœci¹ Biblioteki Centrum

Informacji i Mediów Brandenburskiego Uniwersytetu
Technicznego w Cottbus.

Wyjechaliœmy wczesnym rankiem, aby w go-
dzinach przedpo³udniowych zwiedziæ miasto Cottbus.
Zobaczyliœmy piêkn¹ starówkê, centrum miasta oraz
gotycki koœció³ œw. Miko³aja, który jest najwiêkszym
koœcio³em na Dolnych £u¿ycach. Nastêpnie,po prze-
rwie na posi³ek, udaliœmy siê do centralnego punktu na-
szej wycieczki. Budynek biblioteki zrobi³ na nas
ogromne wra¿enie. Jest bardzo nowoczesny, powsta³ w
latach 2001-2004, kszta³tem przypomina amebê, co
uniemo¿liwia rozpoznanie jego przedniej i tylnej stro-
ny. Konstrukcja budynku to po³¹czenie ¿elazobetonu i
szk³a izolacyjnego, które opieraj¹ siê na s³upach zespo-
lonych i dwóch ci¹gach komunikacyjnych.. Wewn¹trz

Biblioteka Centrum Informacji i Mediów
Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus
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znajduj¹ siê krête, spiralne schody. Szczególn¹ uwagê
zwraca kolorystyka poszczególnych piêter, dominuje
piêæ barw –zó³æ, zieleñ, ró¿, czerwieñ i granat. Ca³oœæ
budynku charakteryzuje poczucie lekkoœci i przestrze-
ni. Wszystkie pomieszczenia, z wy³¹czeniem biuro-
wych i administracyjnych, s¹ otwarte.
Zwiedzanie obiektu rozpoczêliœmy od ostatniego siód-
mego piêtra, gdzie zostaliœmy zapoznani z prezentacj¹
multimedialn¹ przedstawiaj¹c¹ historiê powstania bu-
dynku, strukturê, dzia³alnoœæ, zbiory i us³ugi biblioteki.
Nastêpnie id¹c w dó³ zobaczyliœmy poszczególne kon-

dygnacje. Po bibliotece oprowadza³a nas
pracownica biblioteki, która mówi³a w jê-
zyku rosyjskim, a dla wiêkszej jasnoœci
zrozumienia t³umaczy³ nasz polski prze-
wodnik. Dowiedzieliœmy siê, ¿e na VI i V
piêtrze znajduje siê literatura z zakresu
ochrony œrodowiska, nauk przyrodni-
czych, matematyki i informatyki. Piêtra
IV i III zajmuj¹ ksi¹¿ki z tematyki in¿y-
nierii budownictwa, architektury i techni-
ki. Literatura humanistyczna, gospodarka
i prawo to parter i –I piêtro. Ksiêgozbiór
podzielony jest na dostêpny w czytel-

niach i wypo¿yczany na zewn¹trz. Na I
piêtrze przechowywane i udostêpniane
s¹ multimedia.
Na wszystkich piêtrach znajduj¹ siê ko-
mputery z katalogiem OPAC, czytelnie,
miejsca do pracy z komputerem, ksero-
kopiarki z funkcj¹ skanowania oraz kom-
putery z oprogramowaniem MS Office.
Od Pani przewodniczki dowiedzieliœmy
siê jak funkcjonuje biblioteka. U¿ytkow-
nicy maj¹ do dyspozycji nastêpuj¹ce ka-
talogi i bazy danych: katalog Biblioteki
Uniwersyteckiej, niemieckie i miêdzy-
narodowe zbiorcze katalogi elektronicz-
ne, elektroniczne s³owniki i
encyklopedia, bibliograficzne bazy da-
nych, normy i literatura techniczna oraz
bazy patentów. Czytelnicy automatycz-

nie zamawiaj¹ dokumenty z magazynu poprzez katalog
OPAC, rezerwuj¹ wypo¿yczon¹ literaturê, zamawiaj¹
kopie artyku³ów z czasopism ze zbiorów biblioteki w
postaci za³¹cznika do e-maila, jak równie¿ automatycz-
nie dokonuj¹ zamówienia dokumentów w systemie
miêdzybibliotecznym. Ponadto maj¹ elektroniczny do-
stêp do baz, które zawieraj¹: pe³ny tekst czasopism, roz-
prawy doktorskie on-line i normy DIN. W
wypo¿yczalni dokonuje siê rejestracji u¿ytkowników,
realizuje zamówienia z magazynu z³o¿one poprzez ka-

talog OPAC lub Internet poza godzinami otwar-
cia biblioteki. Zbiory biblioteki s³u¿¹ g³ównie
studentom i pracownikom naukowym Uniwersy-
tetu.

Pe³ni wra¿eñ opuœciliœmy bibliotekê i
udaliœmy siê w podró¿ powrotn¹ do Leszna.
Po drodze zobaczyliœmy jeszcze uzdrowisko
Burg po³o¿one w Spreewaldzie, w którym znaj-
duj¹ siê liczne kana³y rzeczne. Wizyta w Bibliote-
ce Centrum Informacji i Mediów
Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w
Cottbus pozwoli³a nam zobaczyæ nowoczesn¹
placówkê biblioteczn¹ na miarê XXI wieku.
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OŒRODEK KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO NAUCZYCIELI
SERDECZNIE ZAPRASZA NAUCZYCIELI

W  ROKU SZKOLNYM 2008/2009 NA:

Kurs kwalifikacyjny dla oœwiatowej kadry kierowniczej
dla zainteresowanych prac¹ na stanowisku dyrektora szko³y lub placówki oœwiatowej

Przewidywany termin zakoñczenia kursu – marzec 2009 r.
Program kursu obejmuje 210 godzin zajêæ, w tym 44 godz. wyk³adów, 136 godzin æwiczeñ – warsztatów, 26 godz.
praktyki kierowniczej i 4 godz. seminarium dyplomowego.
Zajêcia dydaktyczne odbywaj¹ siê w pi¹tki (w godz. 15.00 - 20.00) oraz w soboty (w godz. 8.30 – 15.30). Planowa-
ne s¹ tak¿e zajêcia w pierwszym tygodniu ferii zimowych 2009 r. (poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 8.30 – 15.30) Pra-
ktyki kierownicze obejmuj¹ 5 dni zajêæ w wyznaczonej szkole.

W miesi¹cu czerwcu 2008 r. rozpoczynamy zapisy zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do pe³nienia funkcji
dyrektora szko³y lub placówki oœwiatowej.

Wszelkich informacji dotycz¹cych wymienionego kursu kwalifikacyjnego udziela nauczyciel konsultant OKUN mgr Leszek Za-

leœny, tel. (065) 529 90 62 wew. 41.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki
dla nauczycieli i wychowawców pracuj¹cych z dzieæmi upoœledzonymi umys³owo zgodnie z Rozporz¹dzeniem

MEN z dnia 10 wrzeœnia 2002 roku w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz okreœlenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ nauczycieli.

Program kursu obejmuje 270 godzin.

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Informujemy, i¿ realizujemy ka¿d¹ tematykê zgodnie z zapotrzebowaniem szkó³ po uprzednim pise-
mnym zg³oszeniu. W zg³oszeniu powinna byæ podana tematyka, liczba uczestników, sugerowana iloœæ godzin, ter-
min zajêæ oraz ewentualne wskazanie osoby prowadz¹cej. Wzór zg³oszenia jest dostêpny na stronie www. W
nowym roku szkolnym szczególnie polecamy:
ü zajêcia w ramach programu „Porozumienie w Szkole” (powsta³ w Centrum Metodycznym Pomocy Psycholo-

giczno-Pedagogicznej), który sprzyja: upowszechnianiu postawy wzajemnego szacunku w relacjach szkolnych,
zapobieganiu konfliktom poprzez odkrywanie ich Ÿróde³ tkwi¹cych w sposobach porozumiewania siê, wspiera-
niu uczniów w pokonywaniu typowych trudnoœci, budowaniu konstruktywnej wspó³pracy z rodzicami.

ü radzenie sobie z agresj¹ (aspekt prawny i psychologiczny)

Zapraszamy na cykliczne spotkania:

• Klub Dyrektora Przedszkola
•

• Klub Dyrektora Szko³y
•

• „Czwartki” z Instytutem Pamiêci Narodowej
•

• Forum Humanistów


