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Szanowni Pañstwo!

Tegoroczne wakacje przy-
nios³y zapowiedŸ dalszych zmian w
polskiej oœwiacie i szk olnictwie.
Szczególnie mocno akcentuje siê ko-
niecznoœæ wprowadzenia obo-
wi¹zkowej nauki szkolnej od 2009 r.
dzieci w wieku szeœciu lat. Do tej te-
matyki nawi¹zuje kilka artyku³ów,
które zamieszczamy.

I tak goszcz¹ca w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesz-
nie w maju br. Pani dr hab. Danuta
Waloszek pozostawi³a do publikacji
swoje wyst¹pienie z seminarium, w
którym przedstawia rozwa¿ania o
edukacji w dzieciñstwie w ujêciu hi-
storycznym i wspó³czesnym. Zwraca
w nim uwagê na warunki ekonomi-
czne i przestrzeganie praw dziecka.
Prowokuje do szerokiej, publicznej
debaty nad edukacj¹ dzieci w Pol-
sce. Prezentujemy równie¿ g³ówne
za³o¿enia podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, której
treœæ po spo³ecznych konsultacjach
opublikowano na stronie interneto-
wej MEN ju¿ w lipcu br. Ponadto
pan Leszek Zaleœny nauczyciel kon-
sultant CDN opisuje dzia³alnoœæ
Klubu Dyrektora Przedszkola w Le-
sznie. Pani Bo¿ena Roszak, nauczy-
ciel konsultant CDN i równoczeœnie
wyk³adowca PWSZ w Lesznie przy-
bli¿a problem miejsca nauczyciela
w idei ca³o¿yciowego uczenia siê.
Nauczyciel w tym ujêciu prowadzi
do odkrywania wiedzy i jej konstru-

owania, a nie do jej biernego prze-
kazywania. Szko³a wraz z nauczy-
cielami tworzy œrodowisko
kreatywnego myœlenia, poszukiwa-
nia, odkrywania oraz uczenia siê.
Bardzo wa¿ne zagadnienie pracy z
uczniem zdolnym opisuje Pani Iwo-
na Gubañska, zwracaj¹c szcze-
góln¹ uwagê na twórcze myœlenie.
Studentka III r. pedagogiki spo³ecz-
nej w PWSZ w Lesznie Pani Aneta
Gil odkrywa przed nami mo¿liwoœci
wykorzystania psów w rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych, przewle-
kle chorych oraz w terapii osób sa-
motnych i starszych. Te
zagadnienia ujmuje na podstawie
literatury i swoich (niewielkich je-
szcze co prawda) doœwiadczeñ.

Analizê trzech zmienio-
nych aktów prawnych zwi¹zanych z
oœwiat¹ przedstawia nauczyciel
konsultant CDN Pan Leszek Zaleœ-
ny. Ponadto publikujemy sprawoz-
dania nauczycieli Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie
z wyjazdów do Liberca i Warszawy.

Mamy nadziejê, ¿e lektura
tekstów przyczyni siê do o¿ywienia
naszego myœlenia o problemach
wspó³czesnej edukacji.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Wychowanie

dr hab. Danuta Waloszek
Akademia Pedagogiczna
im. Komisji Edukacji Narodowej
w KRAKOWIE

Edukacja jest narzêdziem (mechanizmem)
cywilizowania spo³eczeñstw, przeciwdzia³ania ró¿no-
rodnym kryzysom, sposobem ich ³agodzenia, oraz
okreœla kierunki rozwoju spo³eczeñstw. Jest te¿ narzê-
dziem walki z wykluczeniem, regresem, analfabetyz-
mem, prymitywizmem. Od niej zale¿y dynamika zmian
spo³ecznych, podnoszenie kultury, zakres uczestnictwa
ludzi w tym procesie. Pod jednym wszak¿e warunkiem
– musi byæ dostêpna dla wszystkich ludzi, szczególnie
na etapach ¿ycia najbardziej znacz¹cych rozwojowo.
Dostêp do niej jest szans¹ na rozwój indywidualny ka¿-
dego cz³owieka i wraz z nim spo³eczeñstwa. Te pozy-
tywistyczne przekonania co do roli, funkcji oœwiecenia
publicznego wyznaczaj¹ tak¿e i dzisiejszy sposób pa-
trzenia na edukacjê. Dziœ jednak ju¿ wiemy, ¿e eduka-
cja, jak stwierdza J. Delors, nie jest jedynym
„cudownym œrodkiem, magicznym zaklêciem, wpro-
wadzaj¹cym m³odych ludzi w œwiat urzeczywistnio-
nych idea³ów”1. Pomaga idea³y te okreœlaæ i
urzeczywistniaæ. Jest wiêc bezsprzecznie sposobem na
w miarê zrównowa¿ony rozwój indywidualny i sposo-
bem (tak¿e œrodkiem) uk³adania siê osoby ze œwiatem, a
wiêc i ³adu spo³ecznego.

O edukacji w dzieciñstwie mo¿emy dyskuto-
waæ na ró¿nych p³aszczyznach. Zwrócê uwagê i to doœæ
pobie¿nie, na cztery, wed³ug mnie najwa¿niejsze dla
wspó³czesnego nam czasu cywilizacyjnego. S¹ to a) hi-
storycznie utrwalone nastawienia do dzieciñstwa, b)
stosunek doros³ych do dzieci we wspó³czesnoœci, c) wa-
runki ekonomiczne pañstwa i na tym tle kszta³towany
stosunek do edukacji dzieci, d) jurysdykcja, w tym
g³ównie dokumenty okreœlaj¹ce prawa dziecka. Dysku-
sja o edukacji bez barier wymaga uwzglêdnienia mo¿li-
wie wszystkich, najwa¿niejszych czynników j¹
kszta³tuj¹cych, szczególnie w okresach najwczeœniej-
szych rozwoju. Powa¿ne zajêcie siê edukacji w dzieciñ-
stwie przek³ada siê bezdyskusyjnie na poszerzanie
szans cz³owieka a wraz z nim spo³eczeñstwa. Wiele
krajów uchwyci³o tê wyraŸn¹ zale¿noœæ. W Polsce usta-
wicznie przekonujemy siê o tym czy dzieci mog¹ siê
uczyæ, chc¹ siê uczyæ. Mierzymy ich przygotowanie do
czegoœ co tak naprawdê wynika z praw rozwoju
cz³owieka. Sk¹d w nas tyle niemocy, ostro¿noœci, nie-
-powagi w podejœciu do wa¿noœci dzieciñstwa tak¿e dla
edukacyjnego losu cz³owieka? Co oznacza has³o
(sk¹din¹d jak najbardziej s³uszne) „edukacja bez ba-
rier” dla cz³owieka w jego dzieciñstwie?

Historyczna p³aszczyzna sporu. Poszukuj¹c
Ÿróde³ pogl¹dów i postaw doros³ych wobec dzieci i
dzieciñstwa jako podstawy rozmowy wartoœci edukacji
w tym okresie, siêgn¹æ trzeba nieco wstecz do historii
stosunków spo³ecznych, bowiem sugestie z „tamtego
czasu” wyraŸnie konfiguruj¹ nasze myœlenie w tera-
Ÿniejszoœci dla przysz³oœci. Czego nauczy³a nas nasza w
tym wzglêdzie historia?

Analiza przesz³oœci pokazuje, i¿ w historii lu-
dzkoœci tak naprawdê dzieciñstwo zosta³o ,,odkryte”
dopiero w XVIII wieku. Odkrycie to spowodowane zo-
sta³o wieloma czynnikami, miêdzy innymi porenesan-
sowym zainteresowaniem siê ¿yciem doczesnym
cz³owieka, ukazywaniem ciê¿kiego niejednokrotnie
po³o¿enia dzieci, szczególnie z warstw nieuprzywilejo-
wanych, pracami wielkich filozofów, lekarzy, spo³ecz-
ników a tak¿e postêpuj¹cymi badaniami nad psychik¹
dzieci. Niebywa³e znaczenie dla poszukiwañ dalszych
mia³y prace Komisji Edukacji Narodowej, a szczegól-
nie zwrócenie przez ni¹ uwagi na wa¿noœæ ¿yciow¹
edukacji elementarnej. Czy potrafimy korzystaæ z tego
dorobku? Ile w nas pozosta³o sugestii J. A Komeñskie-
go, który przecie¿ jako pierwszy opisa³ stan „dziecka
przed szko³¹”, a znajduj¹ siê w nim w³aœciwe wszystkie
dzisiaj rozpoznawane na nowo cechy i w³aœciwoœci. Je-
œli ju¿ w XVIII wieku wiedziano, ¿e nie ma prze-
szkód/barier rozwojowych, by dziecko szeœcioletnie
rozpoczyna³o naukê w dobrze przygotowanej na ich
przyjêcie szkole to w jakim celu dziœ, po dwustu latach
dalej siê upewniaæ? Przyjmuj¹c dynamikê postêpu,
wspó³czesne dzieci s¹ tym bardziej gotowe. Co w nas
pozosta³o z przestróg B.Trentowskiego, który prze-
strzega³ przed dominacj¹ dydaktyki w kszta³ceniu dzie-
ci i pokazywa³ wa¿noœæ zabawy w tym procesie?
Historia jest najlepsz¹ nauczycielk¹ teraŸniejszoœci i
przysz³oœci. Ten kto o niej zapomnia³, powtarza b³êdy,
nie idzie naprzód. Wiele wskazuje, ze znajdujemy siê w
krêgu takiego zaklêtego tañca chocho³a…

Mimo optymizmu lat szeœædziesi¹tych XX
wieku, okresu prosperity gospodarczej, ekonomicznej,
lata afirmacji wolnoœci (dzieci – kwiatów, Beatlesów) i
g³oszenia prawa dzieci do bycia szczêœliwymi, rados-
nymi, prawa do uczenia siê w szkole jasnej, kolorowej,
bez strachu przed nauczycielami, egzaminami, cenienia
spontanicznoœci, entuzjazmu, szczeroœci, tradycyjnie
kojarzonych z dzieciñstwem, nie spe³ni³y siê oczekiwa-
nia zwi¹zane z urzeczywistnianiem idei edukacji pod-
miotowej2. Tendencje do ustawicznego zarz¹dzania
natur¹ dziecka jako „niepe³nego cz³owieka” wyrastaj¹
do rangi g³ównych barier edukacyjnych. Niewielu bo-
wiem doros³ych daje siê przekonaæ do jej niebywa³ej
wartoœci i znaczenia w powodzeniu w skutecznoœci
dzia³ania, w równowa¿eniu struktur.

Wspó³czesne nam rozmowy o opiece i ochro-
nie dzieci modeluje surowoœæ i niepewnoœæ wrêcz nie-
przewidywalnoœæ form, konfiguracji zjawisk

Niektóre wybrane problemy
edukacji dzieci  w Polsce
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ekonomiczno – gospodarczo – politycznych, a tak¿e
spo³ecznych lat dziewiêædziesi¹tych. Szczególnie moc-
no odczuliœmy to w Polsce – za³amaniu uleg³y edukacja,
system pomocy dzieciom, rodzinie, opieka prawna i
zdrowotna nad dzieckiem. Na dzia³ania w tym obszarze
zawsze brakowa³o pieniêdzy, mimo nawo³ywañ ju¿ od
XVIII wieku przez dzia³aczy Komisji Edukacji Narodo-
wej, mimo dramatycznych wezwañ R. Owena w XIX
wieku. Ani wiek XX, ani te¿ XXI nie zmieni³ radykalnie
stosunku do dzieci, do ich edukacji, mimo posiadanych
œrodków, mo¿liwoœci sprawy te pozostaj¹ w Polsce albo
w gestii rodziców, albo, jak obecnie, w gestii sa-
morz¹dów. Krótko mówi¹c los dzieci nie nale¿y do ob-
szaru troski pañstwa lecz przede wszystkim
samorz¹dów czy fundacji. Nad tym co najwa¿niejsze
dla przysz³oœci pañstwo nie „czuwa”, oddaje w rêce ró¿-
nych ludzi, nie zawsze odpowiedzialnych, promuje for-
my, które budz¹ wiele w¹tpliwoœci etycznych.
Podstawow¹ barier¹ w powa¿nych rozmowach o edu-
kacji dzieci jest wiêc brak refleksji nad tym, co
kszta³towa³o i wyznacza³o koniecznoœæ poszukiwania
czynników jej sprzyjaj¹cych i zaczynania rozmów usta-
wicznie od pocz¹tku, od „zera”.

Stosunek doros³ych do dzieci we wspó³czesno-
œci. Rozmowê o prawach dziecka jako cz³owieka, w
szczególnoœci do jakoœciowo dobrej edukacji kompli-
kuje, moim zdaniem, specyficznie patriarchalny stosu-
nek do dzieci, który wzmacnia religia. Tendencje do
panowania nad dzieckiem, mimo zapisów prawa, s¹
doœæ wyraŸnie w Polsce. Ponad 75% spo³eczeñstwa
akceptuje klapsy, poszturchiwania, ci¹gniêcie za ucho,
czy dawanie „szmat¹ przez ³eb”, jak to okreœli³ jeden z
prominentnych dziœ polityków (wskaŸniki wzros³y ju¿
do poziomu 85% – dane publikowane w programie tele-
wizyjnym pt. Nasze Dzieci z dnia 7 maja 2006)3. W œlad
za tym niektórzy dyrektorzy szkó³ dopominaj¹ siê mo¿-
liwoœci legalizowania kar cielesnych w szko³ach. Son-
da¿e pogl¹dów rodziców na prawo dziecka do decyzji,
udzia³u w nich s¹ pora¿aj¹ce – kpi¹co – infantylizuj¹ce,
dyskredytuj¹co- pob³a¿liwe4. Doros³ych, póki co, cha-
rakteryzuje emocjonalno-pob³a¿liwy stosunek do dzie-
ciñstwa, oparty na przekonaniu, ¿e minie, ¿e niewiele
siê w nim zdarza, ¿e to szko³a tak naprawdê jest t¹ naj-
wa¿niejsz¹ instytucj¹ kszta³tuj¹ca cz³owieka. Tak by³o.
Dziœ wiemy, ¿e bez edukacji przedszkolnej trudno jest
mówiæ o szansach ¿yciowych, o rozwoju i postêpie
cywilizacyjnym.

Dyskusje o edukacji ku demokracji, która osa-
dzona jest na wspó³udziale dzieci i doros³ych, napoty-
kaj¹ na widoczny opór. Nawet w przedszkolach i
szko³ach dominuje nakazowo-odbiorczy tryb naucza-
nia. A dzieciñstwo jest przecie¿ okresem krytycznym
dla zrozumienia sensu obecnoœci w³asnej w œwiecie i
obecnoœci drugiego cz³owieka obok. Jeœli godzimy siê
na likwidacjê przedszkoli, minimalizowanie odpowie-
dzialnoœci pañstwa za edukacjê na tym poziomie, godzi-
my siê jednoczeœnie na nisk¹ jakoœæ ¿ycia w
przysz³oœci.

Z analizy zjawiska wynika, i¿ g³ówn¹ barier¹
w edukacji dzieci jest równie¿ nasz do nich stosunek –
do ich obecnoœci w sferze publicznej i spo³ecznej, po-
wa¿ne traktowanie ich potrzeb, potencja³u. Przede
wszystkim zaœ antycypowania ich miejsca w spo³eczeñ-
stwie przysz³oœci.

Warunki ekonomiczne. Po okresie radykal-
nych zmian w 1991 roku, „wyrzucenia” edukacji przed-
szkolnej z systemu edukacji narodowej jako jego

integralnego ogniwa i pozostawienia jej w gestii sa-
morz¹dów (zlikwidowano wówczas, wed³ug ró¿nych
szacunków, blisko 10.000 placówek) powoli uczymy
siê ¿yæ w nowej rzeczywistoœci, mniej lub bardziej sku-
tecznie. Powoli obejmujemy problemy edukacji dzieci,
chocia¿ wiele z nich pozostaje nadal nie rozwi¹zanych,
¿eby przywo³aæ los dzieci na wsiach popegeerowskich,
wobec których nie zrobiono nic w zamian w edukacji5 -
wraz z likwidacj¹ PGR-ów zniknê³y ze wsi wszystkie
instytucje edukacyjne i kulturalne prowadzone przez te
zak³ady. Dzieci te ¿yj¹ do dziœ w œwiecie, w którym je-
dyn¹ atrakcj¹ jest mo¿liwoœæ „rozbierania” opuszczo-
nych budynków gospodarczych, w œwiecie, w którym
upatruje siê mo¿liwoœci jak najszybszego wyjazdu,
ucieczki, w którym ka¿dego dnia zagra¿a g³ód, patolo-
gia, molestowanie6. W œwiecie, w którym rodziców nie
staæ na normalnoœæ komunikatów do dziecka, na norma-
lnoœæ u¿ycia jêzyka, w którym pe³no wulgaryzmów,
niepoprawnoœci gramatycznej, pesymizmu, wymówek,
roszczeñ, pretensji, a brak zupe³nie ciep³a, zachêty, op-
tymizmu, potrzebna jest tzw. pedagogizacja rodziców.
Potrzebne s¹ tam od zaraz inwestycje oœwiatowe, po-
trzebne jest przedszkole, ma³a szko³a, œwietlica. Nie
jednak byle jaka, czy jakaœ tam, lecz pe³nowartoœciowa,
bowiem te dzieci s¹ takimi samymi Polakami jak ich ko-
ledzy z miast. Mam w¹tpliwoœci, by kwestie te roz-
wi¹za³y kluby przedszkolaka, œwietlice socjalne czy
alternatywne formy wychowania przedszkolnego, pro-
mowane przez MEN, bez ws³uchiwania siê zreszt¹ w
g³osy ludu, którzy wychowaniem przedszkolnym zaj-
muj¹ siê od lat i mieliby w tej kwestii wiele do powie-
dzenia. Ze spotkañ wnosiæ mo¿na, i¿ najwa¿niejszym
motywem ich promocji sa œrodki unijne, co oznacza, i¿
pañstwo ma okazjê pozbyæ siê balastu7.

Zdawaæ sobie trzeba sprawê z tego, refor-
mowanie systemu edukacyjnego, a tym dzieci, nie jest
proste ani ³atwe z uwagi na z³o¿onoœæ i kontekstualnoœæ
problemu. W sposób prawid³owy realizowane reformy
edukacyjne przynosz¹ wymierne, widoczne zmiany do-
piero mniej wiêcej po 17-20 latach. Tym bardziej zasta-
nawia zapowiedŸ ponownego „reformowania”
przedszkoli i szkó³ w Polsce. Rodzi siê pytanie: po co?
Zmiany musz¹ byæ uzasadnione wa¿nymi powodami
natury ogólnej. Potrzebna jest zmiana strukturalna, po-
legaj¹ca na ponownym w³¹czeniu edukacji przedszkol-
nej do systemu edukacji w Polsce. Do takiej zmiany
w³¹cz¹ siê wszyscy, którzy zajmuj¹ siê dzieciñstwem,
kszta³ceniem nauczycieli dla tego okresu. Wiele wska-
zuje jednak, ¿e „reforma” nie jest dostatecznie przygo-
towana tak personalnie jak i merytorycznie.
Operowanie ogólnikami na kilka miesiêcy przed wpro-
wadzeniem zmian musi budziæ niepokój.

Przedszkola, które funkcjonuj¹ w Polsce,
posiadaj¹ niez³¹ „nadbudowê” naukow¹, nasza pedago-
gika przedszkolna jest jedn¹ z lepiej rozwijanych sub-
dyscyplin pedagogiki nie tylko w Polsce,
dopracowaliœmy siê systemu kszta³cenia nauczycieli na
poziomie magisterskim, spe³niaj¹c w ten sposób postu-
laty Klubu Rzymskiego i nale¿ymy w tym zakresie do
czo³ówki europejskiej i pozaeuropejskiej. I znów nie
wiedzieæ dlaczego i w tym zakresie wyst¹pi³o zamie-
szanie, bowiem okreœlono jako wystarczaj¹ce wy-
kszta³cenie licencjackie. Akademie medyczne, prawo,
sztuki piêkne kszta³c¹ 5 lat w systemie jednolitych stu-
diów magisterskich. Zaœ tych, którzy odpowiadaj¹ za
kszta³towanie cz³owieka we wszystkich niemal¿e za-
kresach, mo¿na kszta³ciæ trzy lata. Takie postanowienia
bazuj¹ na infantylizacji dzieciñstwa. Optymizmu nieco
dodaje fakt, i¿ nauczyciele ustawicznie siê dokszta³caj¹
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w systemie ciekawych propozycji uczelni, ODN-ów,
WOM-ów, a wœród zg³aszanych innowacji najwiêcej
dotyczy edukacji dzieci.

Kolejn¹ wiêc barier¹ jest, tak s¹dzê, brak kon-
kretnej wizji celowoœci zmiany, a tak¿e depersonaliza-
cja odpowiedzialnoœci za zmiany w edukacji. Wiemy,
¿e coœ siê robi, natomiast kto, z jakimi kwalifikacjami i
osi¹gniêciami  - ju¿ nie.

Jurysdykcja praw dzieci. Zmiany w edukacji
s¹ konieczne o tyle o ile wi¹¿¹ siê ze zmianami cywi-
lizacyjnymi czy kulturowymi. W sytuacji zmiany ustro-
ju pañstwa z socjalistycznego na demokratyczny (a
proces trwa ju¿ osiemnasty rok) wprowadzanie nowych
treœci i organizacji by³o niezbêdne dla kszta³towania
cz³owieka wolnego i odpowiedzialnego. Równie¿ pod-
kreœlenie przez ONZ znaczenia edukacji w dzieciñ-
stwie dla osi¹gania postêpu spo³ecznego nakazuje
zmiany w powszechnoœci i dostêpie do edukacji.

Najogólniej prawa cz³owieka przedstawione
zosta³y w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
og³oszonej w Pary¿u w 1948 roku. Formu³uj¹ postulaty
pod adresem nie tylko w³adz konkretnego pañstwa, ale
kieruj¹ je do ludzi w ogóle, okreœlaj¹ ogólnie program
dzia³ania, którego istot¹ jest œwiat bez nienawiœci raso-
wej, klasowej, wyznaniowej i narodowej, œwiat otwar-
ty, wspólny, przychylny. Prawa zawarte w Deklaracji,
zwracaj¹ uwagê na tak¹ organizacjê spo³eczeñstwa, by
umo¿liwia³a rozwijanie siê ka¿dego obywatela, zgodnie
z jego talentami, preferencjami, umo¿liwia³a ¿ycie w
tolerancji, szacunku i ¿yczliwoœci. Dlaczego zapisy te
nie dotycz¹ dzieci?

W preambule dokumentu czytamy: zwa¿y-
wszy, ¿e uznanie przyrodzonej godnoœci oraz równych i
niezbywalnych praw wszystkich cz³onków wspólnoty lu-
dzkiej jest podstaw¹ wolnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju
na œwiecie, ¿e konieczne jest zawarowanie praw
cz³owieka przepisami prawa, aby nie musia³ – dopro-
wadzony do ostatecznoœci- uciekaæ siê do buntu przeciw
tyranii i uciskowi, ¿e jednakowe rozumienie tych praw i
wolnoœci ma olbrzymie znaczenie dla pe³nej ich realiza-
cji przeto zgromadzenie Ogólne og³asza niniejsz¹ De-
klaracjê jako wspólny, najwy¿szy cel wszystkich ludów i
wszystkich narodów aby (…) d¹¿y³y w drodze naucza-
nia i wychowania do rozwijania tych praw i wolnoœci
(…)8. Edukacja, wychowanie, nauczanie, wskazane tu
zosta³y jako instrumenty urzeczywistnienia opisanych
praw i wolnoœci. Od dzieciñstwa pocz¹wszy. Zatem,
zmiana potrzebna jest od zaraz – ka¿de dziecko ma pra-
wo do edukacji. Nie tylko to, od siódmego roku, nie tyl-
ko, to którego rodziców staæ na op³acanie ró¿nych jej
form. Nie tylko mieszkaj¹ce w mieœcie, ale tak¿e na
wsi. Ka¿de. Obowi¹zkiem pañstwa polskiego, pozo-
staj¹cego cz³onkiem ró¿nych organizacji miêdzynaro-
dowych jest prawo to respektowaæ. Jak wiêc
potraktowaæ zapowiedzi likwidacji przedszkoli w Pol-
sce na rzecz swobodnie dzia³aj¹cych klubów?

W Deklaracji zapisano: „wszyscy ludzie rodz¹
siê wolni i równi pod wzglêdem swojej godnoœci…”(art.
1) „(…) nie wolno czyniæ ¿adnej ró¿nicy w zale¿noœci od
sytuacji politycznej, prawnej czy miêdzynarodowej kra-
ju lub obszaru (…), to dla spo³eczeñstwa i pañstwa po-
winno byæ oczywistym, ¿e stan ten dotyczy tak¿e
dzieci, s¹ bowiem ludŸmi. Czy tak jest? Jak w tym kon-
tekœcie rozumieæ segregacjê klasow¹ dzieci, o której
istnieniu wiedz¹ nauczyciele, dyskredytacje dzieci
biednych w przedszkolach, marginalizowanie potrzeb
dzieci rodziców biednych, bezrobotnych, praktyki mar-
ketingowe wobec dzieci, komercjê, handel dzieæmi,

czêsty brak elementarnej opieki nad nimi, zak³ócenie
bezpieczeñstwa ¿ycia, niedo¿ywienie (a dotyczy to
25% dzieci w Polsce) czy pozbawianie ¿ycia. Prawo do
¿ycia, wolnoœci i bezpieczeñstwa (art.3) ustawicznie jest
wobec dzieci ³amane. Po odkryciu dzieciñstwa przez
XVIII wiek w XIX i XX dzieciñstwu zagroŸi³o jego
zaw³aszczanie. XIX wiek wskaza³ na dzieci jako na naj-
tañsz¹ si³ê robocz¹, XX wiek „w³o¿y³ dzieciom do r¹k
karabin”, „puszkê na datki” marginalizowa³ ich znacze-
nie spo³eczne, okreœli³ dzieciñstwo jako problem9. Wiek
XXI pod¹¿a w kierunku manipulowania dzieciñstwem
przez media, korporacje – dzieci staj¹ siê coraz czêœciej
uczestnikami perwersji, prostytucji, pornografii, s¹
ofiarami pedofilii.

Nigdy dot¹d w historii dziecko nie by³o towa-
rem, przedmiotem manipulacji w takiej skali jak w XX
wieku. Nigdy te¿, przy wzroœcie ogólnej zasobnoœci lu-
dzi, dzieci nie cierpia³y na samotnoœæ i g³ód. Jak
powi¹zaæ te fakty z propozycjami dalszego ogranicza-
nia ich dostêpu do form wychowania przedszkolnego,
proponowania im w zamian klubów przedszkolaka,
œwietlic, form alternatywnych bez odniesienia do cze-
go, o nie do koñca ustalonych zasadach funkcjonowa-
nia?

Jeœli ka¿dy cz³owiek, w myœl art. 8, ma prawo
do skutecznego odwo³ywania siê przeciw czynom sta-
nowi¹cym pogwa³cenie praw, to dziecko bêd¹c
cz³owiekiem tak¿e je ma i powinno byæ przysposabiane
do korzystania z niego. Póki s¹ dzieæmi, ich interesy po-
winni reprezentowaæ doroœli – rodzice, nauczyciele
przede wszystkim. Musz¹ to byæ jednak odpowiedzialni
doroœli. Jak wiêc rozumieæ ich milczenie wobec no-
wych pomys³ów reformatorskich? Dlaczego nauczy-
ciele nie protestuj¹ przeciw ich deprecjacji, dlaczego
zgadzaj¹ siê na ustawiczne manipulowanie sob¹, dzieæ-
mi? Nie dbaj¹c o urzeczywistnianie prawa wobec dzie-
ci, które s¹ ludŸmi, zgadzaj¹ siê na bezprawie? Co robi
w tej sferze Rzecznik Praw Dziecka? Zajmuj¹c siê ab-
surdalnymi problemami, gubi to co najwa¿niejsze –
przeciwdzia³anie zaw³aszczaniu dzieciñstwem.

Jeœli przedszkole wype³nia cz³owiekowi prze-
strzeñ najwa¿niejszych dla ¿ycia doœwiadczeñ, jakimi
s¹ doœwiadczenia spo³eczne, emocjonalne, stosunek do
wytworów w³asnej aktywnoœci, nale¿a³oby zadbaæ o ich
natê¿enie, a nie minimalizowanie. Utrzymanie przed-
szkoli jest spraw¹ nas wszystkich, naszej, i tych dzieci,
przysz³oœci. Tak¿e RzPDz.

Obok Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owie-
ka, prawa dzieci do edukacji zapisano w Konwencji o
Prawach Dziecka. W art. 29 doœæ wyraŸnie sfor-
mu³owane zosta³y g³ówne ich prawa do: a) pe³nego roz-
woju osobowoœci, b) szacunku dla praw cz³owieka i
podstawowych swobód, c) szacunku dla rodziców, to¿-
samoœci kulturowej, jêzyka, wyznania, dla swego kraju
i innych kultur, d) przygotowania do odpowiedzialnego
¿ycia w wolnym spo³eczeñstwie w duchu zrozumienia,
pokoju, tolerancji, równoœci p³ci oraz przyjaŸni, e) roz-
wijania w dziecku poszanowania œrodowiska naturalne-
go10.

Zapisy te s¹ bliskie wskazaniom F. Mayora o
rodzaju umów, które na nowo nale¿y zawrzeæ przez
edukacjê ludzi, a tak¿e z filarami edukacji wskazanymi
przez J. Delorse`a, jak równie¿ i z ogólnymi za³o¿enia-
mi pedagogiki humanistycznej (etnocentrycznej, eman-
cypacyjnej, fenomenologicznej, itd.). Prawa dziecka do
swobody myœli, sumienia i wyznania (art. 14), do pry-
watnoœci (art.16), do dostêpu do ró¿nych informacji, z
ró¿nych Ÿróde³, nie tylko krajowych (art. 17), wymusiæ
powinny zmiany strukturalne i programowe edukacji w
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kierunku jej powszechnoœci i dostêpnoœci dla wszy-
stkich dzieci, tak¿e z edukacji nakazowej, rozdzie-
laj¹cej, na edukacjê „elastyczn¹” (A. Nalaskowski, R.
Meighan), „otwart¹, twórcz¹, z wyobraŸni¹” ( J. Smidt,
R. £ukaszewicz, D. Nakoneczna), „w wolnoœci” (B. Œli-
werski), ku emancypacji (D. Waloszek, M. Czerepania-
k-Walczak), czy edukacjê „inaczej” (B. Œliwerski, A.
Brzeziñska).

Daleka i d³uga jeszcze droga przed nami w kie-
runku osi¹gania edukacji przyjaznej dziecku. Doku-
mentuj¹ to zaniedbania lat dziewiêædziesi¹tych
wyra¿one wskaŸnikiem powszechnoœci dostêpnoœci
wychowania przedszkolnego, najni¿szego w Europie
poza Albani¹. Potrzeba nam czasu na uzyskiwanie wi-
docznych rezultatów dba³oœci o edukacjê w dzieciñ-
stwie, takich jakimi oznaczaj¹ siê kraje rozwiniête,
osi¹gaj¹ce 100% wskaŸnik powszechnoœci. Zmiany nie
nast¹pi¹ jednak, jeœli my nie zmienimy do dzieci i prze-
staniemy traktowaæ ich edukacjê jako przestrzeñ usta-
wicznych zmian decyzyjnych zak³ócaj¹cych jej
stabilizacjê.

Zapisy prawa miêdzynarodowego znajduj¹
konkretyzacjê w ustawie zasadniczej jak¹ jest Konstytu-
cja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Wolnoœæ
cz³owieka, a wiêc i dziecka, podlega ochronie prawnej.
Ka¿dy te¿ obywatel, dziecko tak¿e, powinien szanowaæ
wolnoœæ drugiego cz³owieka. Wszyscy s¹ wobec prawa
równi, niezale¿nie od urodzenia, maj¹tku, miejsca za-
mieszkania, statusu spo³ecznego. Niezwykle wa¿nymi
celami warunków zmiany w tym zakresie s¹ kwestie po-
wszechnoœci edukacji przedszkolnej. Wyra¿anie sprze-
ciwu wobec rozwi¹zañ krzywdz¹cych dzieci
mieszkaj¹cych na wsiach, propozycji placówek eduka-
cyjnych o niskiej jakoœci, wedle zasady „lepsze coœ ni¿
nic”, szczególnie na wsiach popegeerowskich, pozosta-
wionych w ca³kowitym zapomnieniu i rozsypce, tak¿e
przez w³adze oœwiatowe, powinno byæ obowi¹zkiem
nauczycieli, rodziców i wszystkich tych, którzy rozu-
miej¹ wyznaczniki dobrostanu w przesz³oœci.

Spo³eczeñstwo i pañstwo powinno staæ na
stra¿y prawa danego dzieciom. Niestety, poza okresow¹
obecnoœci¹ w mediach, najczêœciej dramatycznych
spraw, dzieci pozostaj¹ na uboczu. Coraz czêœciej fun-
dacje pracuj¹ce na rzecz dzieci ocieraj¹ siê o brak pod-
stawowych dla funkcjonowania œrodków, coraz wiêcej
pieniêdzy na potrzeby w³asne, zgarniaj¹ urzêdy
powo³ane do ochrony praw dzieci. O Urzêdzie Rzecz-
nika Praw Dziecka raczej z powag¹ dziœ mówiæ siê nie
da. Zaœ o prawach dzieci ze œrodowisk wsi popegeero-
wskich nikt nie chce rozmawiaæ. Przedstawiciel PSL-u
w Parlamencie wyszed³ z konferencji „Edukacja bez ba-
rier”, konferencji, której tematem by³y tak¿e bariery w
szansach dzieci na wsi11. Czy mo¿e byæ coœ wa¿niejsze-
go dla tej formacji politycznej ni¿ podnoszenie jakoœci
¿ycia przez udzia³ jej mieszkañców w edukacji?

Powo³anie alternatywnych ma³ych przedszkoli
ma sens tylko wówczas, gdy bêd¹ formami uzu-
pe³niaj¹cymi ju¿ istniej¹ce, zorganizowanymi i kontro-
lowanymi przez pañstwo. Wprowadzenie ich zamiast
dobrze pracuj¹cych na rzecz dzieci przedszkoli, zagra¿a
destabilizacj¹ warunków rozwoju tysiêcy dzieci. Nie
zmieni¹ trudnej sytuacji dzieci marginalizowanych,
wykluczonych, dzieci niewydolnych wychowawczo
rodziców, Nie zmieni¹ sytuacji dzieci zdolnych i szcze-
gólnie aktywnych.

Zakoñczenie. Przedszkole jako, pierwsza po
rodzinie, instytucja spo³eczna, niezale¿nie od indy-
widualnych pogl¹dów, potrzebne jest ka¿demu

cz³owiekowi dla uczenia siê mechanizmów
spo³ecznego wspó³dzia³ania, wspó³bycia. Taki ich sens
dowiedziony zosta³ szerokimi, miêdzynarodowymi ba-
daniami, w których uczestniczy³a tak¿e Polska12. Nig-
dzie poza grup¹ kole¿eñsk¹ m³ody cz³owiek nie nabywa
rozeznania w tym „kim- jaki jest” i „gdzie jest”, a wiêc
w wartoœci siebie dla innych, dla siebie samego, w nor-
mach, regulatorach, w warunkach skutecznoœci
dzia³ania, koniecznoœci dzielenia siê z innymi. Przed-
szkole jest wiêc pierwsz¹ szko³¹ socjocentryzmu.
Wiedz¹ o tym w³adze krajów wysoko rozwiniêtych i
dlatego stawiaj¹ na edukacjê na tym poziomie - wskaŸ-
nik powszechnoœci edukacji przedszkolnej wynosi tak
blisko 100%. Wiedz¹ o tym autorzy zbiorów praw i
obowi¹zków cz³owieka wobec siebie samego i wobec
spo³eczeñstwa, w którym ¿yje, dlatego te¿ w ka¿dym
dokumencie miêdzynarodowej rangi pojawiaj¹ siê zapi-
sy o prawie do edukacji zgodnie z mo¿liwoœciami i po-
trzebami. A w Polsce? Có¿, w Polsce wracamy do
czasów marginalizacji znaczenia dzieciñstwa sprzed
XVIII wieku, do czasów œredniowiecznego pos³uszeñ-
stwa dzieci wobec tych, którzy maj¹ w³adzê, g³ównie fi-
zyczn¹, legislacyjn¹ nad nimi. S¹dzê, i¿ Ÿróde³ takiego
ustawicznego zawirowania w sprawach dzieci jest wie-
le, ale do najwa¿niejszych, nale¿¹ nasze postawy wobec
integralnego sk³adnika ¿ycia jakim jest dzieciñstwo.
Dziœ ju¿ wiemy, ¿e pierwsze piêæ lat s¹ najwa¿niejsze
dla ca³oœci ¿ycia, ¿e stanowi¹ niekwestionowana pod-
stawê sprawnoœci i powodzenia w dalszych okresach.

Dziœ ju¿ nie ma czasu na celebracjê dzieciñ-
stwa jako czasu nic nierobienia, oczekiwania na pójœcie
dziecka do szko³y. To o szeœæ lat za póŸno na aktywiza-
cjê cz³owieka. Nie ma dziœ nic wa¿niejszego jak wyko-
rzystanie tego ogromnego potencja³u dzieciñstwa.
Wa¿ne jest to, czy zale¿y nam na tym, czy chcemy i po-
trafimy zagospodarowaæ we w³aœciwy sposób, bez
zaw³aszczania dziecka, ten szczególny okres ontogene-
zy cz³owieka.

Namawiam nauczycieli i rodziców, by uwa¿-
nie ws³uchiwali siê w propozycje zmiany w edukacji
dzieci, pochodz¹ce nie tylko z w³aœciwego dla tej spra-
wy ministerstwa, i by w miarê stanowczo przeciwsta-
wiali siê tym z nich, które budz¹ w¹tpliwoœci i zagra¿aj¹
ponown¹ destabilizacj¹. Ukazywanie wartoœci alterna-
tywnych form wychowania przedszkolnego przez pry-
mat zysków finansowych jest nieetyczne wobec dzieci i
wobec przysz³oœci pañstwa. To zyski krótkotrwa³e, po-
zorne, niewiele maj¹ce wspólnego ze wspieraniem pol-
skich dzieci, jako przysz³ych realizatorów
wprowadzonych w latach dzwiêdziesi¹ tych zmian ku
demokratyzacji spo³eczeñstwa.

Myœlê, ¿e sposób rozwi¹zania tej nie³atwej
kwestii przez nas poka¿e œwiatu nasz stosunek do w³as-
nej przysz³oœci. Jeœli poka¿emy, ¿e nasze dzieci ucz¹ siê
w byle jakich warunkach, byle jak, to bêdziemy obywa-
telami Europy drugiej kategorii. Myœlê, ¿e nikt tego nie
chce, a ju¿ na pewno nie ci, którzy dorastaj¹ do uczest-
nictwa w procesach i zmianach jako obywatele Unii Eu-
ropejskiej.

WypowiedŸ moj¹ chcia³abym potraktowaæ
jako swoist¹ prowokacjê do rozpoczêcia publicznej de-
baty nad teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹ edukacji dzieci
w Polsce, z w³¹czeniem równie¿ przedstawicieli organi-
zacji pozarz¹dowych, komitetów, fundacji, a tak¿e jako
sprzeciw wobec nieodpowiedzialnych zachowañ przed-
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stawicieli w³adzy. Jak siê bowiem okazuje, wiele pod-
miotów stara siê dzia³aæ na rzecz dzieci, rozproszenie
nie sprzyja jednak mówieniu wspólnym g³osem w spra-
wie ich edukacji.

1) Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Opr. J. Delors.
Warszawa 1998, s. 9;
2) Nasze czasy. Ilustrowana historia XXw. Red. L.
Glennon, Warszawa 2001;
3) Niedawno jeszcze urzêduj¹cy wiceminister edukacji
jest autorem ksi¹¿eczki Wychowanie do pos³uszeñstwa,
wydanej w Miêdzynarodowym Roku Rodziny (1994).
Autor przekonuje, ¿e „ wspó³dzia³anie z dzieckiem
pos³usznym jest ³atwiejsze i bardziej satysfakcjonuj¹ce,
(…) pos³uszeñstwo jest drog¹ duchowego wzrostu
cz³owieka oraz Ÿród³em ³adu i harmonii w wolnym
spo³eczeñstwie(…). Dobrze wywa¿ony klaps przy tym
ma tê w³aœciwoœæ, ¿e powoduje przynajmniej czêœciowe
roz³adowanie napiêcia. Kary fizyczne, takie jak popula-
rny klaps, potrz¹œniêcie dzieckiem, dotkliwe poci¹gniê-
cie za rêkê, przykry uœcisk czy tak zwane lanie (…)
musz¹ byæ wykonywane ze zwróceniem szczególnej
uwagi na niebezpieczeñstwo urazów
4)  z badañ autorki

5) D. Waloszek, Szanse edukacyjne m³odego pokolenia
na wsiach popegeerowskich. Dokument czasu prze-
mian. Zielona Góra 2002.
6) na podstawie badañ wsi popegeerowskich woj. Lu-
buskiego, prowadzonych pod kier. Autorki w latach
2001-2002;
7) taki stosunek do sprawy mo¿na by³o odczytaæ z wypo-
wiedzi Pani Minister K.Szumilas, podczas konferencji
„Edukacja bez barier”, zorganizowanej 6-7 marca
przez ZNP w Warszawie
8) Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka. [W:]
Spo³eczeñstwo Otwarte. 1990 nr 1, dodatek .,s. 1-7.
9) Cyt. za E. Key, Stulecie dziecka. T³. I. Moszczenska.
Warszawa 1928.
10) A. £opatka, Konwencja Praw Dziecka. [W:] Pañ-
stwo i Prawo 1990, z.3, s. 3-13.
11)  Do koñca pozosta³ pose³ z LiD-u
12) badania prowadzono w latach 1991-1997, ich rezu-
ltaty referuje M. Karwowska-Struczyk, Nisze ekologicz-
ne a rozwój dziecka. Warszawa 2000.

Leszek Jan Zaleœny
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

/Treœæ po konsultacjach spo³ecznych opublikowa-
na 11 lipca 2008 r. na stronie internetowej MEN
http://www2.reformaprogramowa.men.gov.pl
Nowa podstawa programowa obowi¹zywaæ bêdzie od
roku szkolnego 2009/2010/

Podstawa programowa wychowania przed-
szkolnego opisuje podstawowe za³o¿enia procesu
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objêtych wy-
chowaniem przedszkolnym. Zgodnie z tymi za³o¿enia-
mi, placówki wychowania przedszkolnego w równej
mierze pe³ni¹ funkcje opiekuñcze, wychowawcze i
kszta³c¹ce – powinny zapewniæ dzieciom mo¿liwoœæ
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojo-
wych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
ü wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnieñ oraz

kszta³towanie czynnoœci intelektualnych potrzeb-
nych im w codziennych sytuacjach i w dalszej eduka-
cji,

ü wychowywanie dzieci tak, ¿eby lepiej orientowa³y
siê w tym, co dobre i co z³e, potrafi³y zgodnie bawiæ
siê i uczyæ, kulturalnie zwracaæ siê do innych w
domu, w przedszkolu, na ulicy,

ü kszta³towanie u dzieci odpornoœci emocjonalnej ko-
niecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i
trudnych sytuacjach, w tym tak¿e do ³agodniejszego
znoszenia stresów i pora¿ek,

ü rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych dzieci, które s¹
niezbêdne w poprawnych relacjach z dzieæmi i do-
ros³ymi,

ü troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz
sprawnoœæ ruchow¹, aby chcia³y i mog³y uczestni-
czyæ w zabawach i grach sportowych,

ü budowanie dzieciêcej wiedzy o œwiecie spo³ecznym,
przyrodniczym i technicznym, a tak¿e rozwijanie

PODSTAWA PROGRAMOWA
WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO DLA
PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

I ODDZIA£ÓW



8

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2008

umiejêtnoœci prezentowania swoich przemyœleñ w
sposób zrozumia³y dla innych,

ü wprowadzenie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych i
rozwijanie umiejêtnoœci wypowiadania siê poprzez
muzykê, ma³e formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

ü kszta³towanie u dzieci poczucia przynale¿noœci
spo³ecznej: do rodziny, grupy rówieœniczej i wspól-
noty narodowej,

ü zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych
poprzez wspieranie ich ciekawoœci, aktywnoœci i
samodzielnoœci, a tak¿e kszta³towanie tych wiado-
moœci i umiejêtnoœci, które s¹ wa¿ne w szkolnym
kszta³ceniu.

Cele te s¹ realizowane, w miarê mo¿liwoœci,
we wszystkich obszarach dzia³alnoœci edukacyjnej
przedszkola. W ka¿dym z obszarów podane s¹ kom-
petencje, którymi powinny wykazywaæ siê dzieci pod
koniec wychowania przedszkolnego. Ze wzglêdu na
ró¿ne formy wychowania przedszkolnego, zadbano o
precyzyjny opis tych kompetencji. Chodzi o to, aby
dzieci rozpoczynaj¹ce naukê w szkole, by³y do niej
przygotowane – niezale¿nie od tego, do jakiego przed-
szkola uczêszcza³y.

Dla osi¹gniêcia tych celów edukacyjnych
nale¿y wspomagaæ rozwój, wychowywaæ i kszta³ciæ
dzieci w nastêpuj¹cych obszarach:

1. Kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych
dzieci: porozumiewanie siê z doros³ymi i dzieæmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach za-
daniowych.

Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczy-
naj¹ce naukê w szkole:
1.1. obdarza uwag¹ dzieci i doros³ych, aby rozumieæ to,
co mówi¹ i czego oczekuj¹; grzecznie zwraca siê do in-
nych (nawyk mówienia proszê, przepraszam, dziêkujê,
dzieñ dobry, do widzenia, smacznego itp.)
1.2. przestrzega regu³ obowi¹zuj¹cych w spo³ecznoœci
dzieciêcej (stara siê wspó³dzia³aæ w zabawach i w sytu-
acjach zadaniowych, a tak¿e szlachetnie rywalizowaæ)
oraz w œwiecie doros³ych (ustêpuje starszym miejsca w
autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.)
1.3. w miarê samodzielnie radzi sobie w sytuacjach ¿y-
ciowych i próbuje przewidywaæ skutki swoich zacho-
wañ
1.4. wie, ¿e nie nale¿y che³piæ siê bogactwem i doku-
czaæ dzieciom, które wychowuj¹ siê w trudniejszych
warunkach, a tak¿e wyszydzaæ i szykanowaæ innych
1.5. umie siê przedstawiæ: podaje swoje imiê i nazwi-
sko, adres zamieszkania, wymienia swych bliskich i
wie, czym siê zajmuj¹ itd.

2. Kszta³towanie czynnoœci samoobs³ugo-
wych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdra¿anie dzieci do utrzymywaniu ³adu i porz¹dku.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
2.1. umie poprawnie umyæ i wytrzeæ siê, a tak¿e myæ
zêby
2.2. w³aœciwie zachowuje siê przy stole podczas
posi³ków, nakrywa do sto³u i sprz¹ta po sobie
2.3. w przyjêty sposób korzysta z toalety
2.4. samodzielnie ubiera i rozbiera siê, dba o osobiste
rzeczy i nie nara¿a ich na zgubienie i kradzie¿
2.5. utrzymuje porz¹dek tam, gdzie przebywa: nie œmie-
ci, nie ba³agani w domu, na podwórku,
w przedszkolu itd.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:

3.1. zwraca siê bezpoœrednio do rozmówcy, stara siê
mówiæ poprawnie pod wzglêdem artykulacyjnym, gra-
matycznym, fleksyjnym i sk³adniowym
3.2. mówi p³ynnie, niezbyt g³oœno, dostosowuj¹c ton
g³osu do sytuacji
3.3. uwa¿nie s³ucha, pyta o niezrozumia³e fakty i for-
mu³uje d³u¿sze wypowiedzi o wa¿nych
sprawach
3.4. w zrozumia³y sposób mówi o swoich potrzebach i
decyzjach; s³ucha i stara siê zrozumieæ
innych, gdy opowiadaj¹ o tym, czego pragn¹ i do czego
d¹¿¹

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoœci
intelektualnych, które stosuj¹ w poznawaniu i rozu-
mieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
4.1. przewiduje na miarê swych mo¿liwoœci, jakie bêd¹
skutki czynnoœci manipulacyjnych na przedmiotach
(wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych
zmianach)
4.2. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikacja) i
formu³uje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obie-
kty s¹ podobne, a te s¹ inne itp.
4.3. stara siê ³¹czyæ przyczynê ze skutkiem i próbuje
przewidywaæ, co siê mo¿e zdarzyæ

5. Wychowanie zdrowotne i kszta³towanie
sprawnoœci ruchowej dzieci.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
5.1. dba o swoje zdrowie; zaczyna orientowaæ siê w za-
sadach zdrowego ¿ywienia, np. nie upiera siê przy nad-
miernym jedzeniu s³odyczy, chipsów
5.2. dostrzega zwi¹zek pomiêdzy chorob¹ a leczeniem:
poddaje siê leczeniu, wie, ¿e zastrzyki s¹ konieczne itp.
5.3. jest sprawne ruchowo wed³ug norm dla szeœciolat-
ków (lub jest sprawne na swoje mo¿liwoœci, je¿eli jest
dzieckiem z zaburzeniami ruchowymi)
5.4. jest na tyle zahartowane, aby uczestniczyæ w zajê-
ciach, zabawach i grach w ogrodzie, parku, na boisku

6. Wdra¿anie dzieci do dba³oœci o bezpie-
czeñstwo w³asne oraz innych.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
6.1. wie, jak trzeba zachowaæ siê w sytuacji zagro¿enia i
gdzie mo¿na otrzymaæ pomoc, umie o ni¹ poprosiæ
6.2. orientuje siê w bezpiecznym poruszaniu siê po dro-
gach i korzystaniu ze œrodków
transportu
6.3. zna zagro¿enia p³yn¹ce ze œwiata ludzi, roœlin oraz
zwierz¹t i unika ich
6.4. wie, ¿e nie mo¿na samemu za¿ywaæ lekarstw i sto-
sowaæ œrodków chemicznych (np. œrodków czystoœci)
niezgodnie z ich przeznaczeniem
6.5. próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowaæ
sobie czas wolny w przedszkolu, w domu i w ogrodzie;
ma rozeznanie, gdzie mo¿na siê bezpiecznie bawiæ, a
gdzie nie

7. Wychowanie przez sztukê – dziecko wi-
dzem i aktorem.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
7.1. wie, jak nale¿y siê zachowaæ na uroczystoœciach,
np. na koncercie, festynie, przedstawieniu w przedszko-
lu, w teatrze, w kinie, itp.
7.2. odgrywa role w zabawach parateatralnych
pos³uguj¹c siê mow¹, mimik¹, gestem i ruchem oraz
umie pos³ugiwaæ siê rekwizytami (np. maski i czapki).
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8. Wychowanie przez sztukê - muzyka i
œpiew, pl¹sy i taniec.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
8.1. œpiewa piosenki z dzieciêcego repertuaru oraz
³atwe piosenki ludowe
8.2. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokoœci
dŸwiêku utworu muzycznego, wyra¿a je pl¹saj¹c i
tañcz¹c
8.3. tworzy muzykê korzystaj¹c z instrumentów perku-
syjnych (oraz innych przedmiotów), a tak¿e improwizu-
je j¹ ruchem
8.4. w skupieniu s³ucha muzyki, tak¿e powa¿nej

9. Wychowanie przez sztukê: ró¿ne formy
plastyczne.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
9.1. umie swobodnie wypowiadaæ siê w ro¿nych techni-
kach plastycznych
9.2. zna sztukê ludow¹, na miarê swych mo¿liwoœci (np.
swojego regionu): stroje, obrzêdy i tradycje ludowe,
przedmioty artystyczne itp.
9.3. przejawia zainteresowanie malarstwem, rzeŸb¹ i ar-
chitektur¹ (tak¿e architektur¹ zielon¹ i architektur¹
wnêtrz), rozmawia o tym, co ogl¹da

10. Wspomaganie rozwoju umys³owego
dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowañ technicznych.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
10.1. wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozy-
cje z ró¿norodnych materia³ów (np. przyrodniczych),
ma poczucie sprawstwa Potrafiê to zrobiæ i odczuwa ra-
doœæ z wykonanej pracy
10.2. u¿ywa sensownie prostych narzêdzi podczas maj-
sterkowania
10.3. interesuje siê urz¹dzeniami technicznymi (np. w
gospodarstwie domowym), próbuje rozumieæ, jak one
dzia³aj¹ i zachowuje ostro¿noœæ przy korzystaniu z nich

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu isto-
ty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagro¿eñ.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
11.1. rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla pór roku; podejmuje
rozs¹dne decyzje, aby nie nara¿aæ siê na niebezpieczeñ-
stwo, np. nie stoi
pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w
mroŸn¹ pogodê
11.2. wie, o czym mówi osoba zapowiadaj¹ca pogodê w
radiu i w telewizji, np. bêdzie pada³ deszcz, œnieg, wia³
wiatr; stosuje siê do podawanych informacji na miarê
swych mo¿liwoœci
12. Wychowanie dla poszanowania roœlin i zwierz¹t.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
12.1. wymienia roœliny i zwierzêta ¿yj¹ce w ró¿nych
œrodowiskach przyrodniczych, np. na polu, na ³¹ce, w
lesie
12.2. wie, jakie warunki s¹ potrzebne do rozwoju
zwierz¹t (przestrzeñ ¿yciowa, bezpieczeñstwo, pokarm
itp.) i wzrostu roœlin (œwiat³o, temperatura, wilgotnoœæ
itp.)
12.3. potrafi wymieniæ zmiany zachodz¹ce w ¿yciu ro-
œlin i zwierz¹t w kolejnych porach roku; wie, w jaki spo-
sób cz³owiek mo¿e im pomóc i je chroniæ

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego
dzieci wraz z edukacj¹ matematyczn¹.

Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
13.1. liczy obiekty i rozró¿nia b³êdne liczenie od popra-
wnego
13.2. wyznacza wynik dodawania i odejmowania po-
magaj¹c sobie liczeniem na palcach lub na innych zbio-
rach zastêpczych
13.3. ustala równolicznoœæ dwóch zbiorów, a tak¿e
pos³uguje siê liczebnikami porz¹dkowymi
13.4. ró¿nicuje stronê lew¹ i praw¹, okreœla kierunki i
ustala po³o¿enie obiektów w stosunku
do w³asnej osoby, a tak¿e w odniesieniu do innych obie-
któw
13.5. wie na czym polega pomiar d³ugoœci i zna proste
sposoby mierzenia: krokami, stopa za stop¹ itp.
13.6. zna sta³e nastêpstwo dni i nocy, pór roku, dni tygo-
dnia, miesiêcy w roku

14. Kszta³towanie gotowoœci do nauki czyta-
nia i pisania.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
14.1. potrafi okreœliæ kierunki oraz miejsca na kartce pa-
pieru, rozumie sens poleceñ typu:
narysuj kó³eczko w lewym górnym rogu kartki, Rysuj
szlaczek, zaczynaj¹c od lewej strony kartki
14.2. potrafi uwa¿nie patrzeæ (organizuje pole spostrze-
¿eniowe), aby rozpoznaæ i zapamiêtaæ
to, co jest przedstawione na obrazkach
14.3. ma sprawnoœæ r¹k oraz wspó³pracê rêki i oka, któ-
ra jest potrzebna do rysowania, wycinania itp.
14.4. interesuje siê czytaniem i pisaniem oraz jest do-
brze przygotowane do nauki czytania i pisania
14.5. s³ucha opowiadañ, baœni itp. i rozmawia o nich; in-
teresuje siê ksi¹¿kami
14.6. uk³ada krótkie zdania, dzieli je na wyrazy, wyrazy
na sylaby oraz wyodrêbnia g³oski w s³owach o prostej
budowie fonetycznej
14.7. rozumie sens informacji podanych w formie upro-
szczonych rysunków oraz innych symboli, a tak¿e od-
czytuje krótkie podpisy pod obrazkami, napisy na
szyldach itp.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i
patriotyczne.
Dziecko koñcz¹ce przedszkole i rozpoczynaj¹ce naukê
w szkole:
15.1. wymienia imiona i nazwiska bliskich, wie gdzie
pracuj¹, czym siê zajmuj¹
15.2. zna nazwê miejscowoœci, w której mieszka, zna
wa¿niejsze instytucje i orientuje siê w rolach spo³ecz-
nych pe³nionych przez wa¿ne osoby, np. policjant, stra-
¿ak
15.3. wie, jakiej jest narodowoœci, ¿e mieszka w Polsce,
a stolic¹ Polski jest Warszawa
15.4. nazywa god³o i flagê pañstwow¹, zna hymn polski
i wie, ¿e Polska nale¿y do Unii
Europejskiej
15.5. wie, ¿e s¹ osoby innych narodowoœci, ró¿ni¹ce siê
np. wygl¹dem, a mimo to wszyscy maj¹ te same prawa i
maj¹ zgodnie ¿yæ na œwiecie

Uwagi o realizacji
W trosce o prawid³owy rozwój psychorucho-

wy oraz przebieg wychowania i kszta³cenia starszych
przedszkolaków (cztero- i piêciolatki) zaleca siê nastê-
puj¹ce proporcje organizowania dzieciêcego czasu w
przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:
ü co najmniej jedn¹ pi¹t¹ pobytu dziecka w przedszko-

lu trzeba przeznaczyæ na zabawê dowoln¹. W tym



10

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2008

czasie dzieci bawi¹ siê, w co chc¹ i jak chc¹, przy nie-
wielkim udziale nauczyciela przedszkola

ü co najmniej jedn¹ pi¹t¹ czasu przedszkolnego dzieci
spêdzaj¹ w ogrodzie, na boisku, w parku itp. Organi-
zowane maj¹ byæ tam zajêcia sportowe, gry i zabawy
ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodar-
cze, porz¹dkowe i ogrodnicze itd.

ü najwy¿ej jedn¹ pi¹t¹ czasu pobytu dziecka w przed-
szkolu zajmuj¹ ró¿nego typu zajêcia dydaktyczne,
realizowane wed³ug obranego programu wychowa-
nia przedszkolnego

ü nauczyciel mo¿e dowolnie zagospodarowaæ pozo-
sta³y czas – dwie pi¹te pobytu dziecka w przedszkolu.
W tej puli czasu mieszcz¹ siê jednak czynnoœci opie-
kuñcze, samoobs³ugowe, organizacyjne i inne

ü odnoœnie m³odszych przedszkolaków zaleca siê, aby
co najmniej jedn¹ czwart¹ czasu dzieci spêdza³y
bawi¹c siê w ogrodzie, w parku, na ³¹ce itp.

Je¿eli dzieci przebywaj¹ w przedszkolu d³u¿ej
(lub krócej) ni¿ 5 godzin, nale¿y proporcjonalnie okre-
œlaæ czas przeznaczony na organizacjê dzieciêcych
aktywnoœci. Zalecenie przestrzegania podanych propo-
rcji wynika z obserwowanej tendencji do ograniczania
dzieciom czasu zabawy na rzecz ró¿nego typu zajêæ dy-
daktycznych niemieszcz¹cych siê w podstawie progra-
mowej. Obserwuje siê te¿ narastaj¹c¹ niechêæ do
organizowania dzieciom zajêæ i zabaw ruchowych w
ogrodzie, boisku itd. Ograniczanie dzieciom czasu
przeznaczonego na zabawê i nieprzywi¹zywanie nale-
¿ytej uwagi do rozwoju fizycznego jest szkodliwe dla
ich rozwoju umys³owego i zdrowia. Dlatego nale¿y
bezwzglêdnie przestrzegaæ podanych proporcji go-
spodarowania dzieciêcym czasem.

W wychowaniu przedszkolnym nie stosuje siê
szkolnych metod i œrodków dydaktycznych, np. zeszy-
tów æwiczeñ dla dzieci. Nie dotyczy to ksi¹¿eczek do
czytania, wycinanek i sk³adanek papierowych. Ze

wzglêdu na potrzebê kszta³towania gotowoœci do nauki
pisania, piêciolatki rozwijaj¹ umiejêtnoœci graficzne
korzystaj¹c tak¿e z papierowych œrodków dydaktycz-
nych (np. kart pracy), nie d³u¿ej jednak ni¿ 10 minut
dziennie.

Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
musz¹ byæ objête opiek¹ logopedyczn¹ w przedszko-
lu.

Nale¿y zadbaæ o to, aby rodziców tych dzieci
w³¹czyæ w proces korygowania rozwoju mowy.

Treœci edukacji zdrowotnej wystêpuj¹ w wielu
obszarach wychowania przedszkolnego. Ze wzglêdu na
dobro dzieci, trzeba zadbaæ o kszta³towanie ich œwiado-
moœci zdrowotnej oraz nawyków dbania o w³asne zdro-
wie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz
wspó³pracuj¹c w tym zakresie z rodzicami.

W trosce o jednolite oddzia³ywanie wycho-
wawcze, nauczyciele przedszkola:
ü systematycznie informuj¹ rodziców o zadaniach wy-

chowawczych i kszta³c¹cych realizowanych w przed-
szkolu. Zapoznaj¹ rodziców z Podstaw¹
programow¹ wychowania przedszkolnego i w³¹czaj¹
ich do kszta³towania u dziecka tych wiadomoœci i
umiejêtnoœci, które s¹ tam zalecane

ü informuj¹ rodziców o sukcesach i k³opotach ich dzie-
ci, a tak¿e w³¹czaj¹ ich do wspierania osi¹gniêæ roz-
wojowych dzieci i ³agodzenia trudnoœci, na jakie
natrafiaj¹

ü zachêcaj¹ rodziców do wspó³decydowania w spra-
wach przedszkola, na przyk³ad wspólnie organizuj¹
wydarzenia, w których bior¹ udzia³ dzieci.

W celu w³aœciwego przygotowania dzieci do
szko³y, nauczyciele wychowania przedszkolnego zo-
bowi¹zani s¹ do znajomoœci Podstawy programowej
kszta³cenia ogólnego w zakresie I etapu edukacyjne-
go, a zw³aszcza klasy pierwszej.

Bo¿ena Roszak
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie
wyk³adowca PWSZ
im. J.A.Komeñskiego
w Lesznie

Codziennie uczymy siê wszyscy

Idea ca³o¿yciowego uczenia siê wpisuje siê w
wizjê spo³eczeñstwa ucz¹cego siê.

Statystyki pokazuj¹ (na razie w krajach za-
chodnich), ¿e liczba kszta³c¹cych siê tam doros³ych
jest wiêksza ani¿eli dzieci i m³odzie¿y.

Pojêcie ca³o¿yciowego uczenia siê zwraca
uwagê na praktyki, które przekraczaj¹ granice pomiê-
dzy instytucjami i ró¿nymi dziedzinami ¿ycia, przeni-
kaj¹  wszystkie aspekty ¿ycia spo³ecznego .

Interesuj¹ce wydaje siê zastanowienie nad
ww. pojêciem oraz konsekwencjami, jakie niesie dla
edukacji szkolnej.

Zmiany dokonuj¹ce siê w sferze gospodarczej,
spo³ecznej, kulturowej i politycznej doprowadzi³y do
ró¿norakich przesuniêæ we wszystkich dziedzinach
edukacji i kszta³cenia, miêdzy innymi do przesuniêcia
w edukacji doros³ych na korzyœæ ca³o¿yciowego ucze-
nia siê.

W ci¹gu ostatnich lat treœæ terminu „edukacja”
w odniesieniu do ludzi doros³ych zmienia³a siê przynaj-
mniej dwukrotnie. Najpierw has³em edukacyjnym by³o
pojêcie oœwiata doros³ych, gdzie nacisk k³adziono na
czynnoœci nauczania . Edukacja to by³y przede wszy-
stkim czynnoœci nauczyciela, a reakcj¹ na te dzia³ania

Dziœ nauczyciel jest
potrzebny inaczej
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by³o uczenie siê i mieœci³o siê ono w obrêbie granic wy-
tyczonych przez nauczanie.

W oœwiacie doros³ych dominowa³y szko³y
wieczorowe, zaoczne od podstawowych po uczelnie
wy¿sze.

W siedemdziesi¹tych latach zmieni³o siê
has³o edukacyjne, pojawi³a siê idea kszta³cenia ustawi-
cznego, która zrówna³a statusem czynnoœci nauczania i
czynnoœci uczenia siê.

Przesuniêcie akcentów w edukacji doros³ych,
które nast¹pi³o w latach osiemdziesi¹tych, spowodo-
wa³o, ¿e kszta³cenie ustawiczne ju¿ praktycznie nie fun-
kcjonuje, nale¿y do przesz³oœci, dzisiejszym has³em jest
ca³o¿yciowe uczenie siê. Pos³ugiwanie siê terminem
,,kszta³cenie ustawiczne” jest wskaŸnikiem ju¿ chyba
myœlenia przesz³oœci¹, a mo¿e nawet przejawem deficy-
tów profesjonalizmu.

Takie przejœcie w edukacji od nauczania do
uczenia siê zwi¹zane jest z przesuniêciem edukacji z in-
stytucji edukacyjnych na ludzi, bo uczenie siê to s¹
autonomiczne zachowania ludzi zorientowanych na
wiedzê. Po drugie odpowiedzialnoœæ za edukacjê tak¿e
zostaje przesuniêta ze spo³eczeñstwa, a wiêc z polity-
ków, z instytucji edukacyjnych na obywateli. Uczenie
staje siê jednym programem odpowiedzialnej postawy
za swój los, swoje ¿ycie, swoj¹ karierê, ale tak¿e za
swój udzia³ w sferze publicznej. Uczenie staje siê swo-
istym programem istnienia w œwiecie, w którym wie-
dza, kwalifikacje, umiejêtnoœci bêd¹ zasobem
rozwojowym najwa¿niejszym.

W literaturze wspó³czesnej mówi siê o
spo³eczeñstwie postkapitalistycznym, postprze-
mys³owym jako o tych formach spo³ecznych, które na-
le¿¹ do przesz³oœci. W ich miejsce pojawiaj¹ siê coraz
czêœciej terminy: spo³eczeñstwo wiedzy, gospodarka
oparta na wiedzy, przedsiêbiorstwa ucz¹ce siê. To s¹ te-
rminy, które dzisiaj wchodz¹ do u¿ycia, za tymi termi-
nami kryje siê pewna nowa filozofia myœlenia o
edukacji, o rozwoju i o spo³eczeñstwie jako ca³oœci.

Brytyjski uczony R. Edwards, okreœla eduka-
cjê doros³ych jako „pole dzia³alnoœci”. Wed³ug niego
pole ma jasno okreœlon¹ funkcjê ( pastwisko, uprawy),
wyraŸnie zakreœlone granice ( p³ot, ¿ywop³ot ), jedno
wejœcie i wyjœcie (brama), oraz w³aœciciela, który mo¿e
ale nie musi zatrudniaæ dzia³aj¹cych w jego imieniu do-
zorców. Twierdzi on, ¿e okreœlanie edukacji doros³ych
„ polem dzia³alnoœci” jest w³aœciwe, natomiast w przy-
padku podejœcia do edukacji doros³ych jako ca³o¿ycio-
wego uczenia siê metafora ta nie spe³nia swojej funkcji.

Wed³ug R. Edwardsa ca³o¿yciowe uczenie siê
lepiej przyrównaæ do wrzosowiska, którego granice s¹
otwarte lub zacieraj¹ siê. Wrzosowisko s³u¿y ró¿nym
celom, ma wielu w³aœcicieli, lub zupe³nie nieokreœlon¹
strukturê w³asnoœci.

Uczenie siê jest wszechobecne i rozproszone ,
nauczanie zaœ mo¿na dok³adnie i jasno okreœliæ.

Poza tym ludzie doroœli coraz mniej chêtnie
chc¹ byæ nauczani, pouczani, milcz¹cy w zabiegach
edukacyjnych.

Przyk³ad otwartych granic miêdzy ca³o¿ycio-
wym uczeniem siê i innymi dziedzinami ¿ycia codzien-
nego, ³atwo zauwa¿yæ analizuj¹c uczenie siê ludzi w
ró¿norakich dzia³aniach.

Model ca³o¿yciowego uczenia siê sygnalizuje,
¿e uczenie siê obejmuje ca³e ¿ycie, a nie tylko okres do-
ros³oœci. A zatem, rozwój cz³owieka, jaki ma miejsce w
rodzinie i szkole, nale¿y ujmowaæ w kontekœcie
kszta³cenia jako procesu, który ma swoj¹ kontynuacjê w
¿yciu doros³ym. Jednostki i organizacje stale musz¹ do-

konywaæ zmian w nawykach, zachowaniach,
zwi¹zkach i opiniach w œwietle nowych informacji, ja-
kie uzyskuj¹ . Informacje coraz czêœciej pochodz¹ nie
tylko z instytucjonalnych form kszta³cenia doros³ych (
np. uniwersytetów ), ale z wielu innych Ÿróde³ - porad-
ników, od znajomych, ze œrodków masowego przekazu,
w du¿ej mierze z Internetu, mini lekcje s¹ nawet na kap-
slach od soku.

Urealnienie idei uczenia siê przez ca³e ¿ycie
wymaga rozwiniêcia okreœlonych umiejêtnoœci i nasta-
wieñ intelektualnych. Wymaga tak¿e rezygnacji z tra-
ktowania edukacji jako przejœciowej fazy, zwi¹zanej z
okresem przed osi¹gniêciem dojrza³oœci, aktywnoœci
typowo szkolnej i jedynie formalnego wymogu, który
musimy spe³niæ. Przyjêcie postawy ucz¹cego siê jako
rodzaju stylu ¿ycia wi¹¿e siê z gotowoœci¹ do pokony-
wania trudnoœci poznawczych, samodzielnym stawia-
niem pytañ, otwartoœci¹ intelektualn¹ i zaufaniem do
w³asnych kompetencji poznawczych.

Na gruncie wspó³czesnej pedeutologii uczenie
siê nauczyciela urasta do rangi zawodowej powinnoœci
jako najistotniejszy sk³adnik jego odpowiedzialnoœci za
rozwój w³asny i rozwój ucznia oraz za ,,teraŸniejsze i
przysz³e konsekwencje uprawianej dzia³alnoœci dyda-
ktyczno – wychowawczej dla jakoœci ¿ycia wspólnoty
ludzkiej” ( Michalak 2003).

Przesuniêcie z edukacji doros³ych w stronê
ca³o¿yciowego uczenia siê ma swoje konsekwencje w
pracy nauczyciela z uczniami.

Nauczyciele w wiêkszoœci jak pisze Kwiatko-
wska maj¹ „potrzebê bycia pewnym w dzia³aniu”
(opieraniu siê na wzorach, modelach itp.). Tymczasem,
jak stwierdza m.in. Z. Bauman, powodzenie nowocze-
snego cz³owieka bardziej zale¿y od szybkoœci pozby-
wania siê pewnych wzorów ni¿ ich nabywania.

Z d¹¿enia do pewnoœci w dzia³aniu bierze siê
sk³onnoœæ do chêtnego korzystania z ró¿nych scenariu-
szy, konspektów, ró¿nych form naœladownictwa. Owa
wartoœæ pewnoœci budzi zasadne zastrze¿enia.

Henryka Kwiatkowska uwa¿a ,¿e profesjo-
nalnego nauczyciela bardziej okreœla” namys³, wahanie,
refleksja, ambiwalencja ni¿ pewnoœæ, która wynika z lo-
giki celu i zastosowanego œrodka, a zw³aszcza z upew-
nieñ wspartych na dobrowolnoœci faktów
rozpoznawanych go³ym okiem”. Istota powodzenia w
dzia³aniach symbolicznych (a dzia³anie nauczyciela ma
taki charakter) polega nie tyle na wyuczonej sztuce rea-
gowania, na instrumentalnym zachowaniu, ile na jego „
rozumiej¹cej  interpretacji”.

W zwi¹zku z podejœciem, ¿e uczenie siê to:
„przedsiêwziêcie na ca³e ¿ycie”, nauczyciele dostrze-
gaj¹, jak bardzo naruszone zosta³y tradycyjne ramy ich
profesji i, ¿e nale¿y iœæ w kierunku dochodzenia do
wiedzy, czego rezultatem jest jej konstruowanie w
szkole, a nie przekazywanie i przyswajanie. Klasa szko-
lna staje siê przestrzeni¹, któr¹ okreœla siê mianem
wspólnoty doœwiadczaj¹cej, dociekaj¹cej, poszu-
kuj¹cej, a uczestnicy tej wspólnoty sami odkrywaj¹
wreszcie, ¿e nale¿y respektowaæ i szanowaæ perspekty-
wy „innych” utrwalaj¹ postawy refleksyjnego i krytycz-
nego dociekania prawdy i uczenie nie jest rozumiane
jako uczenie siê „tu i teraz”, lecz uczenie siê jako zada-
nie na ca³e ¿ycie.

Dziœ z pocz¹tkiem nowego roku szkolnego do-
brze jest nie zapominaæ o tym, ¿e szko³a – nauczyciele:
ü musz¹ tworzyæ œrodowisko sprzyjaj¹ce kreatywnemu

myœleniu, poszukiwaniom, odkrywaniu, ci¹g³emu
uczeniu siê swoich uczniów oraz w³asnemu uczeniu
siê;
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ü nie mog¹ zniechêcaæ, wrêcz przeciwnie – wspieraæ
swoich uczniów;

ü okazywaæ zrozumienie i dawaæ poczucie bezpieczeñ-
stwa.

Nauczyciele, którzy demotywuj¹ swoich ucz-
niów, powoduj¹, ¿e uczniowie nastawiaj¹ siê tylko i
wy³¹cznie na ochronê swojej to¿samoœci i godnoœci,
nie daj¹ im szansy na rozwój. Jeœli cz³owiek nastawio-
ny jest tylko na obronê,  nie  mo¿e siê rozwijaæ.

Przy zmianach, które zachodz¹ we wspó³czes-
nym œwiecie i oczywistoœci ca³o¿yciowego uczenia siê,
jedno z najistotniejszych zadañ szko³y polega na za-
chêcaniu uczniów do tego, aby nieustannie chcieli siê
uczyæ, krótko mówi¹c: chcemy, by nasi uczniowie ko-
ñczyli szko³y, ale nigdy nie koñczyli uczenia siê , by to-
warzyszy³o im ono do koñca ¿ycia, bo jak ju¿ ktoœ
powiedzia³; cz³owiek, który siê uczy, jest szczêœliwy.

Wskazuj¹c na ideê ca³o¿yciowego uczenia siê
doszliœmy do tego , ¿e jeœli bêdziemy odpowiednio pra-
cowaæ, byæ mo¿e zdo³amy zauwa¿yæ, ¿e wokó³ nas co-
raz wiêcej miejsca bêdzie na „wrzosowisko”, z którego
ka¿dy korzystaæ mo¿e, czego i sobie i nauczycielom z
pocz¹tkiem nowego roku szkolnego ¿yczê.

Literatura:
1. Alternatywy myœlenia o/dla edukacji. Red. Z. Kwieci-
ñski, (2000)
2. Field J., Badania nad ca³o¿yciowym uczeniem siê do-
ros³ych. TeraŸniejszoœæ – Cz³owiek – Edukacja, 2003
nr 1
3. Uczenie siê jako przedsiêwziêcie na ca³e ¿ycie. Red.
T. Bauman, (2005)

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Jeden z ubieg³orocznych priorytetów Minister-
stwa Edukacji Narodowej dotyczy³ pracy z uczniem
zdolnym.

W bie¿¹cym roku szkolnym problem powraca
w szerszym kontekœcie w priorytecie Wielkopolskiego
Kuratora Oœwiaty. Zalecenie Kuratora brzmi nastê-
puj¹co:

„Rozwijanie twórczego myœlenia ucznia po-
przez nowatorskie formy organizacji kszta³cenia oraz
metody pracy dydaktycznej”.

Zapis ten sugeruje przede wszystkim wzmo¿e-
nie dzia³añ nauczyciela w sferze rozwijania kreatywne-
go myœlenia uczniów. W tej kwestii rola nauczyciela
jest niezmiernie wa¿na; to w³aœnie od niego w du¿ej
mierze zale¿y, czy w toku edukacji zainicjowany zosta-
nie proces rozwijania twórczego myœlenia uczniów.

Praca z uczniem zdolnym – wbrew pozorom –
okazuje siê kwesti¹ niezmiernie z³o¿on¹.

Przecie¿ taki uczeñ to osoba wymagaj¹ca
szczególnej troski, opieki, zainteresowania.
W dzisiejszej rzeczywistoœci szkolnej nie jest to takie
³atwe. Dlaczego? Praktycy doskonale wiedz¹. Brak cza-
su, du¿a liczba uczniów w klasie, itd.

Dochodzi do tego jeszcze jeden problem:
„zdolny” nie oznacza, ¿e jest to ktoœ u³o¿ony, grzeczny,
ktoœ, z kim nie ma wiêkszych problemów. W wielu
przypadkach jest ca³kowicie odwrotnie. Zdolny to
uczeñ niesforny, buntowniczy, neguj¹cy wszystko i
wszystkich, stwarzaj¹cy niejednokrotnie k³opoty wy-
chowawcze. To ktoœ, kto czêsto przeszkadza, rozbijaj¹c

zaplanowany przez nas tok lekcji, zadaje wiele pytañ,
na które nie znamy odpowiedzi.

Czy wobec tego takiemu uczniowi nale¿y po-
œwiêcaæ czas? Na pewno. Koniecznie, mimo wszy-
stkich niedogodnoœci, mimo tego, ¿e trud nauczyciela
nie zostanie nagrodzony. Chyba..., chyba ¿e po latach
od swojej uczennicy czy od swojego ucznia dowie siê,
¿e to w³aœnie dziêki niemu ci uczniowie „rozwinêli
skrzyd³a”.

Aby jednak do tego ostatecznie dosz³o, na-
uczyciel musi wykazaæ siê pasj¹, chêci¹ poznania no-
wego. To musi byæ ktoœ, kto chce poszukiwaæ
odpowiedzi razem z uczniem, ktoœ, kto nie zawstydzi
siê, ¿e czegoœ nie wie, ktoœ twórczy, maj¹cy œwiado-
moœæ, ¿e nie zawsze istnieje tylko jedna odpowiedŸ,
jedno rozwi¹zanie.

Oponenci powiedz¹: „ Po co to wszystko, prze-
cie¿ nie mamy uczniów zdolnych, a w szko³ach domi-
nuje przeciêtnoœæ.” Mo¿e w niektórych œrodowiskach
tak jest na pozór, bo ca³a rzecz polega na umiejêtnoœci
odkrywania zdolnoœci, odkrywania tych pok³adów w
m³odym cz³owieku, z których on sam nie zawsze zdaje
sobie sprawê.

Doskonale ujê³a to Teresa Kosiarek, stwier-
dzaj¹c: „Warto pamiêtaæ, ¿e znaczenie s³owa „eduka-
cja” wywodzi siê od „educere”, co znaczy „wyci¹gaæ,
wydobywaæ”. Uczeñ nie jest pustym naczyniem, COŒ
ju¿ w nim jest i czeka na odkrycie!”1

Jak je odkrywaæ? Najwa¿niejsza jest obserwa-
cja i nielekcewa¿enie zinteresowañ ucznia.

PóŸniej oczywiœcie indywidualna praca z nim.
Celem tej pracy powinno staæ siê w³aœnie rozwijanie
twórczego myœlenia. Potencja³ ucznia nie mo¿e zostaæ
niewykorzystany. Niezmiernie delikatna spraw¹ jest
równie¿ kwestia indywidualnoœci ucznia zdolnego.
Mo¿e ona staæ siê przyczyn¹ wielu problemów. Inni
uczniowie, z czystej zazdroœci, nie bêd¹ akceptowali
kole¿anki/kolegi, którzy staj¹ siê „gwiazdami”, s¹ w
centrum zainteresowania. Trzeba wielkiej dyplomacji,

O pracy z uczniem
zdolnym
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ró¿nych dzia³añ jednocz¹cych uczniów, aby unikn¹æ
narastania konfliktu.

Nic nie jest ³atwe, tak samo jak nie³atwe jest
sk³onienie uczniów do uczestnictwa w lekcji, takie ich
zainteresowanie, aby rzeczywiœcie lekcja by³a dla nich
prze¿yciem, a nie tylko nudn¹ godzin¹. W zwi¹zku z
tym bardziej powinniœmy doceniaæ tych uczniów, któ-
rzy s¹ dociekliwi, a przez swoj¹ ciekawoœæ dzia³aj¹ in-
spiruj¹co na nauczyciela.

Wa¿na jest jeszcze œwiadomoœæ, ¿e uczeñ zdo-
lny to niekoniecznie prymus, maj¹cy same szóstki na
œwiadectwie czy wzorowe zachowanie. Nie o to tutaj
chodzi, co wcale nie znaczy, ¿e tak nie mo¿e byæ.

Czêsto zadajemy sobie pytanie, jak rozwijaæ
zdolnoœci ucznia. Nie ma jednej jedynej recepty, gdy¿
wszystko zale¿y od rodzaju uzdolnieñ, od mo¿liwoœci
œrodowiska. Najwa¿niejsze jest kszta³cenie twórczego
myœlenia, poszukiwania rozwi¹zañ nieszablonowych.

Nauczyciel ma byæ inspiratorem, a nie osta-
teczn¹ instancj¹, co doskonale obrazuje zamieszczona
poni¿ej historia:

,,Pewien cz³owiek odwiedzi³ mistrza, chc¹c
zostaæ jego uczniem.
W rozmowie mistrz mu powiedzia³:
- Mo¿esz ze mn¹ zamieszkaæ, ale nie staraj siê za mn¹
iœæ.
- Za kim wiêc mam iœæ?
- Za nikim. W dniu, w którym pójdziesz za kimœ, prze-
staniesz iœæ za prawd¹ i byæ sob¹”.2

1) T. Kosiarek, Talenty uczniów- obszar nierozpozna-
ny, „Trendy”, 2008 nr 1
2)   Za: http://www.impan.gov.pl/

Aneta Gil
student PWSZ  w Lesznie
Pedagogika spo³eczna III r.

,,... towarzysz¹ nam zawsze i wszêdzie,
pomagaj¹c w codziennym trudzie,

daj¹c nam czyst¹ radoœæ,
bez nich cz³owiek czu³by siê Ÿle na tym œwiecie,

bo ile¿ radoœci daje tak piêkna i rozumna
istota jak pies.”

ks. Jan Twardowski

Kto z nas nie chcia³by byæ bezwarunkowo
kochany, akceptowany ze wszystkimi swoimi wadami i
zaletami? Kto z nas nie chcia³by czuæ siê potrzebny dru-
giej istocie? Wreszcie, kto z nas nie chcia³by mieæ pra-
wdziwego, oddanego przyjaciela, który nigdy nas nie
skrzywdzi, zawsze bêdzie przy nas, pokocha nas ca³ym
swoim sercem i zaakceptuje takimi, jakimi jesteœmy?
Zapewne nie ma cz³owieka, który nie czu³by takich po-
trzeb. WyobraŸmy zatem sobie jak silne s¹ te potrzeby u
osób od lat zmagaj¹cych siê z ró¿nego typu chorobami,
u niepe³nosprawnych czy nieprzystosowanych spo³ecz-
nie, a tak¿e u osób samotnych, opuszczonych. Czy ist-
nieje istota, która jest w stanie daæ im bezwarunkow¹
mi³oœæ, nigdy nie powiedzieæ nic przykrego, byæ przy
nich w ka¿dej sytuacji i przywróciæ im sens ¿ycia? Od-
powiedŸ na to pytanie brzmi: TAK! Kim jest ta istota?
To odwieczny, najlepszy przyjaciel cz³owieka - PIES.

Psy towarzysz¹ nam od zarania dziejów. Pod-
czas polowañ tropi¹ i przynosz¹ zwierzynê, s¹ œwietny-
mi towarzyszami gier i zabaw, przewodnikami
niewidomych, tropi¹ przestêpców, szukaj¹ zaginionych
osób, narkotyków czy ³adunków wybuchowych, niejed-

nokrotnie nara¿aj¹c swoje, a ratuj¹c ludzkie ¿ycie. To-
warzysz¹ cz³owiekowi w ka¿dej dziedzinie jego ¿ycia, a
obecnie coraz czêœciej czuwaj¹ przy ³ó¿kach ma³ych
pacjentów, odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w procesie rehabi-
litacji chorych i niepe³nosprawnych. S¹ „lekarzami
dusz” dla osób, w tym przede wszystkim dzieci, których
¿ycie znacznie ró¿ni siê od naszego. To dziêki psom,
mali pacjenci chêtnie bior¹ udzia³ w rehabilitacji i wy-
cieñczaj¹cych æwiczeniach, i czêsto to dziêki nim wra-
caj¹ do zdrowia czy robi¹ milowe kroki w procesie
rehabilitacji.

W ostatnich miesi¹cach coraz czêœciej w me-
diach mówi siê o dogoterapii. Reporta¿e w radiu czy w
telewizji, wzmianki w prasie wzbudzaj¹ coraz wiêksz¹
ciekawoœæ na ten temat. Osobiœcie interesujê siê t¹
form¹ terapii od kilku ju¿ lat i uwa¿am, ¿e w zwi¹zku z
tym zainteresowaniem warto przybli¿yæ ten temat in-
nym.

Dogoterapia - co to takiego?

Dogoterapia to metoda wykorzystuj¹ca odpo-
wiednio przygotowane psy w rehabilitacji osób nie-
pe³nosprawnych, przewlekle chorych, jak równie¿
daj¹ca wspania³e efekty w terapii osób samotnych i star-
szych. W naszym kraju dogoterapia obecna jest dopiero
od kilku lat. Pojêcie dogoterapii do jêzyka polskiego
wprowadzi³a w 1987 roku Maria Czerwiñska, która
jako pierwsza w naszym kraju wykorzystywa³a psy do
terapii osób niepe³nosprawnych. Od tej pory wiele osób
podejmuje wyzwanie i wprowadza tê metodê do swojej
pracy terapeutycznej. Zwykle podjêciu wspó³pracy z
psem, który ma byæ od teraz terapeut¹, towarzyszy spo-
ra doza niepewnoœci, jak równie¿ wiele obaw zwi¹za-
nych z powodzeniem takiego przedsiêwziêcia.
Zastanawiamy siê nad przebiegiem tej wspó³pracy i nad
tym, czy my i psy podo³amy takiemu wyzwaniu. Oka-
zuje siê jednak, ¿e kontakt z psem to czasami jedyna fo-
rma komunikacji, jak¹ chc¹ podejmowaæ osoby
poddawane terapii. Znacznie ³atwiej jest im skonfronto-
waæ siê z przyjaŸnie nastawionym zwierzêciem ni¿ po

PSY, KTÓRE LECZ¥
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raz kolejny rozmawiaæ z lekarzami i terapeutami o przy-
krej dla nich rzeczywistoœci. W kontaktach z psami pa-
cjenci mog¹ zapomnieæ o tym wszystkim, co na co
dzieñ jest dla nich barier¹ nie do przezwyciê¿enia, o
tym co sprawia im tyle bólu, czyli o chorobach, nie-
pe³nosprawnoœci, wszystkich problemach w domu i w
rodzinie. Pies nigdy nie zada bolesnego pytania, nie po-
wie nic przykrego, nie bêdzie moralizowa³, poucza³, ale
po prostu bêdzie przy nich. Jak siê okazuje wk³ad psa-
terapeuty w proces rehabilitacji mo¿e okazaæ siê bez-
cenny, ³atwiej jest przecie¿ wykonywaæ æwiczenia ra-
zem z psem ni¿ siedzieæ z grup¹ terapeutów w
emanuj¹cej ch³odem, wype³nionej specjalistycznym
sprzêtem sali i wykonywaæ ci¹gle te same zadania.

Mo¿na wyró¿niæ kilka form zajêæ z dogotera-
pii. S¹ to:
ü Animal Assisted Activity (AAA) - jest to forma zajêæ

dostarczaj¹ca mo¿liwoœci motywacyjnych, edukacy-
jnych, rekreacyjnych i korzyœci terapeutycznych
podnosz¹cych jakoœæ ¿ycia. AAA to zwykle zajêcia
takie jak: pokaz tresury psów dla grupy pacjentów,
okazjonalna wizyta psów z w³aœcicielami w ró¿nego
typu oœrodkach pomocy.

ü Animal Assisted Therapy (AAT) - to dzia³anie tera-
peutyczne maj¹ce okreœlony cel, w którym zwierzê
spe³niaj¹ce okreœlone kryteria jest nieod³¹czn¹ czê-
œci¹ procesu leczenia. AAT jest planowane, aby do-
prowadziæ do poprawy w fizycznym, spo³ecznym,
emocjonalnym i poznawczym funkcjonowaniu
cz³owieka.

ü Animal Assisted Education (AAE) - jest celowym za-
biegiem, w którym zespó³ zwierzê-opiekun,
spe³niaj¹cy specyficzne kryteria, stanowi integralny
element programu opracowanego w celu polepszenia
funkcji poznawczych cz³owieka.

Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne za-
proponowa³o polsk¹ terminologiê tych form zajêæ. Wy-
ró¿niamy zatem:
ü Spotkanie z Psem (SP) - s¹ to zajêcia z psem maj¹ce

na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiêdzy
uczestnikami a psem i zwykle polegaj¹ one na zaba-
wie z psem, wydawaniu mu poleceñ, g³askaniu go itp.

ü Edukacja z Psem (EP) - s¹ to zajêcia maj¹ce na celu
usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dzie-
cka, a wiêc wymagaj¹ wiêkszej wiedzy i umiejêtno-
œci ni¿ w przypadku SP. Najczêœciej ta forma zajêæ
odbywa siê w szko³ach lub przedszkolach.

ü Terapia z Psem (TP) - jest to zestaw æwiczeñ ukierun-
kowanych na konkretny, zaplanowany cel rehabili-
tacyjny, do których uk³adana jest metodyka poprzez
konsultacje z rehabilitantem i lekarzem pro-
wadz¹cym.

Dogoterapia w Polsce

Jak ju¿ wspomnia³am, Maria Czerwiñska jest
prekursork¹ dogoterapii w Polsce. Terapia ta jest stoso-
wana w naszym kraju od 1987 roku. Od 2007 roku w
dniu 15 czerwca obchodzony jest Ogólnopolski Dzieñ
Dogoterapii. W 2005 roku powo³ano Polski Zwi¹zek
Dogoterapii (PZD). Zosta³ on za³o¿ony z inicjatywy
grupy osób nale¿¹cych do kilku polskich organizacji za-
jmuj¹cych siê dogoterapi¹. Najbardziej znane polskie
organizacje zajmuj¹ce siê dogoterapi¹ to m. in.: Funda-
cja „Pies dla Stasia”, Fundacja „CZE-NE-KA”, Funda-
cja „Ama Canem”, Fundacja „Dogtor”, Fundacja
„Dogolandia”, Stowarzyszenie Zwierzêta Ludziom i

wiele innych. Fundacje te oraz stowarzyszenia zrze-
szaj¹ wolontariuszy, którzy przygotowuj¹ zwierzêta i
pomagaj¹ wraz z nimi osobom potrzebuj¹cym. Pod-
opiecznymi tych organizacji s¹: osoby niepe³nospraw-
ne, dzieci i m³odzie¿ zagro¿ona patologiami
spo³ecznymi, osoby w trudnej sytuacji ¿yciowej, pa-
cjenci szpitali psychiatrycznych, osoby po prze¿ytych
traumach, osoby starsze i samotne. Organizacje te rów-
nie¿ szkol¹ psy do pracy terapeutycznej oraz prowadz¹
liczne kursy i szkolenia dla osób fizycznych chc¹cych
podj¹æ siê prowadzenia zajêæ z dogoterapii.

Dla kogo dogoterapia?

Pies, który nagle pojawia siê w ludzkim ¿yciu,
zupe³nie zmienia jego dotychczasowy obraz, budzi
emocje, jakich do tej pory nie by³o, jest istot¹, która wy-
maga naszej opieki, ale i sama opiekuje siê nami. I nagle
pojawiaj¹ siê obustronne potrzeby i wzajemna sieæ za-
le¿noœci pomiêdzy nami a psem. Okazuje siê te¿, ¿e je-
steœmy sobie nawzajem potrzebni. I tak w³aœnie rodzi
siê ta niezwyk³a przyjaŸñ oparta na wielkim oddaniu,
akceptacji, zaufaniu, a przede wszystkim na bezwarun-
kowej mi³oœci. I to prawdopodobnie w tych cechach
tkwi sekret powodzenia terapii z udzia³em psa. PrzejdŸ-
my zatem do rozwa¿añ na temat celów dogoterapii i do
tego w jakich przypadkach mo¿na wykorzystywaæ tera-
piê z udzia³em psa. Dogoterapia to system æwiczeñ i za-
baw z psami wspomagaj¹cy rehabilitacjê ruchow¹ oraz
umys³ow¹ dzieci i doros³ych dotkniêtych takimi choro-
bami, jak; autyzm, pora¿enie mózgowe, upoœledzenie
umys³owe, niedow³ad koñczyn oraz wieloma innymi.
Poprzez terapiê kontaktow¹, czyli zabawy, przytulanie i
g³askanie psa, osoby dotkniête niepe³nosprawnoœci¹
du¿o szybciej i dok³adniej próbuj¹ wykonaæ æwiczenia.
RozluŸnieni, w bezstresowej zabawie zapominaj¹ o
swoich problemach. Radoœæ i uœmiech s¹ widoczne na
ich twarzach. Tutaj udzia³ psa s³u¿y wzmocnieniu reha-
bilitacji, wszechstronnie oddzia³uj¹c na psychikê, od-
czucia i zdrowie dziecka. Jak siê okazuje, ju¿ na samym
pocz¹tku psy œwietnie nadaj¹ siê do terapii dzieci agre-
sywnych i doœwiadczaj¹cych przemocy, czêsto po-
chodz¹cych z rodzin patologicznych. Dzieci te zwykle
na ka¿d¹ próbê ingerencji w ich œwiat, udzielenia im ja-
kiejkolwiek pomocy reaguj¹ agresywnie. Jednak¿e kie-
dy w pomoc tê anga¿uje siê psy, ich reakcje ulegaj¹
zmianie. Dzieci zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e kiedy s¹ spoko-
jne pies je akceptuje i wówczas mog¹ siê z nim porozu-
mieæ. W kontakcie z psem dzieci agresywne wyciszaj¹
swoje emocje, a potem ucz¹ siê przenosiæ te umiejêtno-
œci na grunt miêdzyludzkich relacji. Beata Majewska i
Robert Kohler w swoim artykule opisuj¹ specyfikê pro-
wadzenia takich zajêæ, niejednokrotnie podkreœlaj¹c
p³yn¹ce z nich korzyœci. Bowiem nawet jeœli zajêcia te
nie przynios¹ oczekiwanych efektów, to dziecko odbie-
rze je jedynie jako niewinn¹ zabawê z psem. Dogotera-
pia jest te¿ wykorzystywana we wspomaganiu procesu
rozwoju fizycznego dzieci g³uchoniewidomych. Dzieci
te jeden ze specjalistów okreœla jako „uwiêzione du-
sze”, bowiem wystêpuj¹ u nich a¿ dwie formy niepe³no-
sprawnoœci, jakimi s¹ uszkodzenia analizatora s³uchu i
równoczeœnie uszkodzenia analizatora wzroku. To bar-
dzo specyficzny rodzaj niepe³nosprawnoœci. Dzieci te
wymagaj¹ regularnych, aczkolwiek czêsto mêcz¹cych i
monotonnych form rehabilitacji. Wykonywanie æwi-
czeñ z psem jest o wiele bardziej atrakcyjn¹ form¹ reha-
bilitacji, gdy¿ zwykle przybiera formê zabawy.
Powoduje to, ¿e æwiczenia przestaj¹ mêczyæ i byæ nud-
ne. Æwiczenia wykonywane z psem usprawniaj¹ moto-
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rykê ma³¹ i du¿¹ oraz funkcje percepcyjno- motoryczne.
Dogoterapia mo¿e te¿ byæ form¹ wspierania rehabilita-
cji dzieci z MPD (mózgowym pora¿eniem dzieciêcym).
MPD to zespó³ klinicznych objawów chorobowych. W
tym przypadku jednak czêsto dogoterapia jest jedn¹ z
wielu metod terapii, bowiem bardzo czêsto potrzebna
jest te¿ pomoc innych specjalistów. Dogoterapia mo¿e
równie¿ wspieraæ wychowanie osób nieprzystosowa-
nych spo³ecznie. Udzia³ psa w procesie resocjalizacji
ma wykszta³ciæ w cz³owieku empatiê, sumiennoœæ i
chêæ niesienia pomocy. Czêsto osobom przebywaj¹cym
w zak³adach towarzyszy smutek, brak akceptacji ze
strony otoczenia i dlatego pies jako „najlepszy przyja-
ciel” cz³owieka najlepiej nadaje siê na towarzysza w
procesie resocjalizacji. W Stanach Zjednoczonych do-
goterapia jest stosowana w rehabilitacji powypadkowej,
w leczeniu urazów psychicznych i traum, psy towa-
rzysz¹ w zajêciach w domach spokojnej staroœci i hospi-
cjach, a tak¿e zak³adach karnych.

Wybór psiego terapeuty

Nie ka¿dy pies mo¿e zostaæ terapeut¹. O do-
borze odpowiedniego psa do dogoterapii decyduj¹ jego
osobnicze cechy charakteru, które s¹ dziedziczone, a ta-
k¿e sposób wychowania m³odego psa, jego póŸniejsze
traktowanie, a tak¿e odbyte szkolenia. W dogoterapii
u¿ywa siê psów ³agodnie usposobionych, o zrównowa-
¿onym charakterze i przyjaznym nastawieniu do ob-
cych mu osób. Taki pies musi odznaczaæ siê du¿¹
cierpliwoœci¹, tolerancj¹, musi byæ odporny na ból, a ta-
k¿e odpowiednio przygotowany na bliski kontakt fizy-
czny z innymi ludŸmi, w tym dzieæmi i musi chêtnie
nawi¹zywaæ z nimi wspó³pracê. Pies stale pracuj¹cy z
osobami chorymi i niepe³nosprawnymi powinien byæ
serdeczny, czujny, pos³uszny, ca³kowicie oddany swe-
mu panu czy pani, inteligentny, szybko dostosowuj¹cy
siê do sytuacji, spokojny, chêtny do pracy, absolutnie
godzien zaufania, cierpliwy o wyczulonych zmys³ach.
Wœród ras, które spe³niaj¹ wszystkie te wymagania,
mogê z pewnoœci¹ wymieniæ Golden Retrievera. Rasa
ta cechuje siê du¿ym pos³uszeñstwem, inteligencj¹,
³agodnoœci¹, wiernoœci¹. Psy tej rasy s¹ ³atwe w uk³ada-
niu, jak równie¿ s¹ bardzo zrównowa¿one psychicznie.
Golden Retriever to pies chêtnie pracuj¹cy i wspania³y
kompan zarówno do zabawy, jak i do pracy. Bardzo
³atwo przywi¹zuje siê do cz³owieka. Kolejn¹ ras¹ jest
Labrador Retriever. Psy tej z kolei rasy swym mi³ym
charakterem ujê³y ju¿ ca³y œwiat. Z psa rybaków Labra-
dor zosta³ kompanem myœliwych, by potem podbiæ
œwiat jako pomocnik niepe³nosprawnych. Daje siê
³atwo szkoliæ, jest ³agodny, towarzyski, inteligentny,
bardzo ufny i wierny. Z natury spokojny, ³atwo siê przy-
wi¹zuje. W ¿aden sposób nie przejawia agresji i nie
znosi przemocy. Doskona³ymi dogoterapeutami mog¹
byæ te¿ psy ras takich jak: Dog de Bordeaux, Bernardyn,
Mops, Wy¿e³ Weimarski, Alaskan Malamute czy Hu-
sky syberyjski, Owczarek Niemiecki itd. Oczywiœcie o
doborze psa-terapeuty decyduj¹ jego indywidualne ce-
chy i dlatego oprócz psów rasowych w dogoterapii wy-
korzystuje siê te¿ psy wielorasowe, czyli popularne
kundelki, pod warunkiem, ¿e spe³niaj¹ one szereg wy-
magañ i pozytywnie przejd¹ przez szkolenia.

Co daje dogoterapia?

Wiele osób korzystaj¹cych z dogoterapii
twierdzi, ¿e pies przywraca im nie tylko wiarê we
w³asne mo¿liwoœci i sprawnoœæ, ale tak¿e zmienia na-

strój i podejœcie do œwiata. Korzyœci p³yn¹ce z dogotera-
pii s¹ liczne. Przede wszystkim jednak dogoterapia
przynosi radoœæ i wywo³uje uœmiech na twarzach pa-
cjentów, pomaga w komunikacji, a przez to pozwala na
rozwój kontaktów spo³ecznych, zdobycie nowych przy-
jació³, u³atwia przejœcie przez w³asn¹ chorobê, nie-
pe³nosprawnoœæ czy samotnoœæ, pomaga pokonaæ
w³asne lêki; u³atwia okazywanie uczuæ, uczy nowych
funkcji i ról ¿yciowych, pozwala na wiêksz¹ samodzie-
lnoœæ, uczy odpowiedzialnoœci i nowych obowi¹zków,
pomaga zaakceptowaæ siebie. Pies potrafi sprawiæ, ¿e
cz³owiek czuje siê wartoœciowy, potrzebny, a przede
wszystkim kochany. I to chyba jest najwa¿niejsz¹ zalet¹
dogoterapii. Zdrowie i mi³oœæ zawsze pojawiaj¹ siê wy-
soko w hierarchii wartoœci przeciêtnego cz³owieka, bo
czym by³oby ¿ycie, gdyby nêka³y nas choroby i nie mie-
libyœmy nikogo kto pomóg³by nam z nimi walczyæ. Sa-
motna walka prêdzej czy póŸniej jest skazana na klêskê,
bo nie mamy dla kogo siê staraæ, brak drugiej istoty
wokó³ nas powoduje pustkê. Poddajemy siê, bo nie
mamy dla kogo walczyæ. I oto pojawia siê lekarstwo na
samotnoœæ, a zarazem na choroby i niepe³nosprawnoœæ.
Lekarstwo najlepsze z mo¿liwych, bo potrafi nas posta-
wiæ na nogi, przywróciæ wiarê, a przede wszystkim po-
trafi nas kochaæ. Zapewne kiedy tysi¹ce lat temu
cz³owiek udomawia³ psa, nie przypuszcza³ nawet, ¿e
przez te kilka tysiêcy lat stanie siê on jego najwierniej-
szym przyjacielem. Przyjacielem na dobre i na z³e.
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Leszek Jan Zaleœny
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Zawartoœæ:

1. Jedna zmiana w ustawie o systemie oœwiaty.
2. Jedna zmiana w ustawie - Karta Nauczyciela.
3. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty – jedna zmiana i
dwie nowoœci.

I. Zmiany w ustawie o systemie oœwiaty.

Sejm uchwali³:
1.w dniu 25 lipca 2008 r. ustawê o zmianie ustawy o
zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy - Karta Na-
uczyciela oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nie-
letnich – (dziewiêtnasta zmiana tekstu
jednolitego ustawy o systemie oœwiaty) - wesz³a
w ¿ycie 23 sierpnia 2008 roku.

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie, wynikaj¹ce z ustawy
zmieniaj¹cej:

1. uchwalono, ¿e dyrektor szko³y w porozu-
mieniu z organem prowadz¹cym ustala warunki korzy-
stania, a tak¿e wysokoœæ op³at za posi³ki w sto³ówce
szkolnej, wymienione organy mog¹ upowa¿niæ dyre-
ktora do udzielania zwolnieñ rodziców albo ucznia z
ca³oœci lub czêœci op³at za posi³ki;

2. okreœlono, aby dyrektor okrêgowej komi-
sji egzaminacyjnej zawiera³ z egzaminatorami spraw-
dzaj¹cymi i oceniaj¹cymi prace pisemne zdaj¹cych oraz
z nauczycielami akademickimi bior¹cymi udzia³ w czê-
œci ustnej egzaminu maturalnego umowy okreœlaj¹ce
zakres ich obowi¹zków oraz wysokoœæ wynagrodzenia;
natomiast nauczyciele, których udzia³ w przeprowadza-
niu sprawdzianu i egzaminów polega wy³¹cznie na nad-
zorowaniu przebiegu sprawdzianu lub egzaminu, a
tak¿e na udziale w czêœci ustnej egzaminu maturalnego,
mieliby wykonywaæ to zadanie w ramach czynnoœci i
zajêæ wynikaj¹cych z zadañ statutowych szko³y oraz

ustalonego wynagrodzenia, chyba ¿e przekrocz¹
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ – wte-
dy nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe;

3. uszczegó³owiono i rozszerzono obowi¹zki
rodziców w zakresie spe³niania obowi¹zku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowi¹zku szkolnego i
obowi¹zku nauki;

4. wprowadzono mo¿liwoœæ spe³niania obo-
wi¹zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obo-
wi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki tak¿e przez
uczêszczanie do przedszkoli lub szkó³ za granic¹ oraz
przedszkoli lub szkó³ funkcjonuj¹cych przy przedstawi-
cielstwach dyplomatycznych innych pañstw w Polsce;

5. zdefiniowano pojêcie „niespe³nianie obo-
wi¹zku” rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku nauki - bêdzie ono
oznaczaæ nieusprawiedliwione nieuczêszczanie dziecka
do przedszkola, szko³y lub placówki albo na inne okre-
œlone formy zajêæ w okresie jednego miesi¹ca na co naj-
mniej 50% zajêæ;

6. uchylono koniecznoœæ ograniczenia szkol-
nego zestawu podrêczników do trzech dla danych zajêæ;
szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw
podrêczników nie obowi¹zuje przez trzy lata szkolne
(termin ustala szko³a); dyrektor szko³y podaje do publi-
cznej wiadomoœci, do dnia 15 czerwca zestaw progra-
mów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podrêczników,
które bêd¹ obowi¹zywaæ od pocz¹tku nastêpnego roku
szkolnego;

7. wskazano, aby minister w³aœciwy do spraw
oœwiaty i wychowania, w porozumieniu z innymi mini-
strami, okreœli³, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe
warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru peda-
gogicznego, wykaz stanowisk, kwalifikacje niezbêdne
do sprawowania nadzoru pedagogicznego, uwzglêd-
niaj¹c wymogi sprawnoœci, skutecznoœci i efektyw-
noœci nadzoru pedagogicznego;

8. na³o¿ono na dyrektora szko³y lub placów-
ki obowi¹zek wykonywania zadañ zwi¹zanych z zape-
wnieniem bezpieczeñstwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê lub placów-
kê;

9. ukonkretniono zapis o sk³adzie rady peda-
gogicznej – w jej sk³ad wchodzi tak¿e dyrektor szko³y

Prawo oœwiatowe §
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OŒWIATOWYM
do sierpnia 2008 r.
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lub placówki (szczególnie dotyczy to dyrektorów nie-
nauczycieli);

10. usuniêto wpis o plenarnych zebraniach
rady pedagogicznej oraz wprowadzono prawid³owy
zapis o zebraniu rady pedagogicznej organizowanej w
zwi¹zku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, a
nie w celu zatwierdzenia ich wyników;

11. ustalono, ¿e wszystkie osoby bior¹ce
udzia³ w zebraniu rady pedagogicznej s¹ obowi¹zane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady
pedagogicznej, które mog¹ naruszaæ dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a tak¿e nauczycieli i innych
pracowników szko³y lub placówki;

12. wprowadzono mo¿liwoœci przenoszenia
kszta³cenia w zawodzie z jednej szko³y do innej - nie
bêdzie stosowa³o siê procedury likwidacji;

13. zniesiono obowi¹zek noszenia jednolite-
go stroju we wszystkich typach szkó³, dyrektor – po
spe³nieniu ustawowo okreœlonej procedury – mo¿e
wprowadziæ obowi¹zek noszenia przez uczniów na te-
renie szko³y jednolitego stroju; w szko³ach, w których
nie wprowadzono obowi¹zku noszenia przez uczniów
jednolitego stroju statut szko³y ma okreœlaæ zasady
ubierania siê uczniów na terenie szko³y;

14. okreœlono wysokoœæ dotacji dla instytucji i
osób, które prowadz¹ wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka;

15. podkreœlono, i¿ oprócz prowadzenia szko³y
lub placówki, a tak¿e zespo³u szkó³, tak¿e prowadzenie
innej formy wychowania przedszkolnego nie jest
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹;

16. dodano warunek dotycz¹cy uzyskania sty-
pendium za wyniki w nauce i stypendium za osi¹gniêcia
sportowe – otrzymanie przez ucznia co najmniej dobrej
oceny zachowania.

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 i nr
145, poz. 917),

• ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o sy-
stemie oœwiaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz
ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. nr 145, poz. 917).

II. Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela.

Sejm uchwali³:
1. w dniu 25 lipca 2008 r. ustawê o zmianie ustawy o
zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy - Karta Na-
uczyciela oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nie-
letnich – (dziesi¹ta zmiana tekstu jednolitego
ustawy o systemie oœwiaty) - wesz³a w ¿ycie 23
sierpnia 2008 roku.

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie, wynikaj¹ca z ustawy
zmieniaj¹cej:

1. rozszerzenie zadañ nauczycieli o zadania
zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom w
czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê oraz zadañ

dyrektora szko³y - o zadania zwi¹zane z zapewnieniem
bezpieczeñstwa uczniom i nauczycielom w czasie zajêæ
organizowanych przez szko³ê,

2. wprowadzenie obowi¹zku przedstawiania
przez nauczyciela dyrektorowi szko³y, przed nawi¹za-
niem stosunku pracy, informacji z Krajowego Reje-
stru Karnego w celu potwierdzenia faktu niekaralnoœci
nauczyciela za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,

3. ustalenie w ramach zajêæ, obowi¹zku ucze-
stniczenia nauczyciela w przeprowadzaniu czêœci ust-
nej egzaminu maturalnego, w przeprowadzaniu
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawo-
wej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, eg-
zaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe i
egzaminu maturalnego – z wyj¹tkiem czêœci ustnej.

4. rozszerzenie odpowiedzialnoœci dyscyp-
linarnej na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w
szkole oraz doprecyzowanie zapisów o tym, ¿e:
• do akt osobowych nauczyciela w³¹cza siê odpis pra-

womocnego orzeczenia o ukaraniu kar¹ dyscypli-
narn¹ wraz z uzasadnieniem,

• okres, po up³ywie którego ulega zatarciu kara dys-
cyplinarna zwolnienia z pracy z zakazem przyjmo-
wania ukaranego do pracy w zawodzie
nauczycielskim - to 6 lat od ukarania,

• terminy - po up³ywie których kary dyscyplinarne
podlegaj¹ zatarciu, w przypadku gdy przed zatarciem
kary dyscyplinarnej nauczyciel bêdzie ponownie
ukarany dyscyplinarnie - liczy siê od dnia dorêczenia
nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponow-
nym ukaraniu,

• zawieszenie w pe³nieniu obowi¹zków nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy, chyba ¿e przeciwko na-
uczycielowi lub dyrektorowi szko³y toczy siê jeszcze
postêpowanie karne lub postêpowanie dyscyplinar-
ne, w zwi¹zku z którym nast¹pi³o zawieszenie.

Podstawy prawne:

• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie-
la (t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami
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; 2008 r. nr 145, poz. 917),

• ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o sy-
stemie oœwiaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz
ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. nr 145, poz. 917).

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

1. Minister Edukacji Narodowej:

w dniu 13 czerwca 2008 roku podpisa³a zmianê roz-
porz¹dzenia w sprawie rodzajów innych form wycho-
wania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dzia³ania
(pierwsza zmiana tekstu rozporz¹dzenia) - wesz³o w
¿ycie w dniu 3 lipca 2008 r.

Najwa¿niejsze zmiany w rozporz¹dzeniu:

1. okreœlono nowe warunki utworzenia ze-
spo³u wychowania przedszkolnego lub punktu przed-
szkolnego, s¹ to:
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• uzyskanie przez organ prowadz¹cy pozytywnych
opinii pañstwowego powiatowego inspektora sani-
tarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego)
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o zapewnieniu w lokalu,
w którym maj¹ byæ prowadzone zajêcia, bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwz-
glêdniaj¹cych warunki okreœlone w rozporz¹dzeniu
(wymieniono ponad 20 warunków),

• wyposa¿enie lokalu w sprzêt i pomoce dydaktyczne
niezbêdne do realizacji podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego lub wybranych czêœci tej
podstawy;

2. ustalono, ¿e nauczyciele prowadz¹cy zajê-
cia w zespole lub punkcie oraz inne osoby wykonuj¹ce
pracê w zespole lub punkcie musz¹ posiadaæ orzecze-
nie lekarskie o braku przeciwwskazañ do wykonywania
tych prac oraz ksi¹¿eczki badañ dla celów sanitar-
no-epidemiologicznych,

3. zdecydowano o minimalnej powierzchni
lokalu, w którym maj¹ byæ prowadzone zajêcia w ra-
mach zespo³u lub punktu – 16 m2 , ale w przypadku licz-
by dzieci wiêkszej ni¿ 5, powierzchnia ma ulec
odpowiedniemu zwiêkszeniu na ka¿de kolejne dziecko,
z tym, ¿e:
• powierzchnia przypadaj¹ca na ka¿de kolejne dziecko

ma wynosiæ co najmniej 2 m2, je¿eli pobyt dziecka
nie przekracza 5 godzin dziennie,

• powierzchnia przypadaj¹ca na ka¿de kolejne dziecko
ma wynosiæ co najmniej 2,5 m2, je¿eli pobyt dziecka
przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane le-
¿akowanie,

4. zaznaczono, ¿e wysokoœæ pomieszczeñ
przeznaczonych do pobytu dzieci ma wynosiæ co naj-
mniej 2,5 m.

Podstawa prawna:

rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
stycznia 2008 r. rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich dzia³ania (Dz. U. nr 7, poz.
38 ze zmianami w 2008 r. nr 104, poz. 667).

2. Prezes Rady Ministrów:

w dniu 12 maja 2008 roku podpisa³ zmianê roz-
porz¹dzenia w sprawie form i zakresu finansowego
wspierania organów prowadz¹cych w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w publicznych szko³ach i placówkach (pierwsza
zmiana tekstu rozporz¹dzenia) - wesz³a w ¿ycie z
dniem 18 czerwca 2008 r.

Najwa¿niejsze zmiany w rozporz¹dzeniu:

1. okreœlono nowe parametry techniczne
urz¹dzeñ - nowe eliminuj¹ mo¿liwoœæ rejestracji dŸwiê-
ku w ramach monitoringu wizyjnego w szko³ach i pla-
cówkach,

2. zmieniono warunki dotycz¹ce wsparcia fi-
nansowego ze œrodków bud¿etu pañstwa w zapewnie-
niu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki – obecnie wsparcie otrzymaj¹ organy pro-
wadz¹ce dla:
• publicznych szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³

ponadgimnazjalnych dla dzieci i m³odzie¿y i ze-
spo³ów tych szkó³ (z wyj¹tkiem szkó³ specjalnych i
zespo³ów szkó³ specjalnych) oraz szkó³ i placówek

artystycznych - licz¹cych nie mniej ni¿ 200 uczniów
lub wychowanków,

• publicznych burs oraz szkó³ podstawowych specjal-
nych, gimnazjów specjalnych, szkó³ ponadgimnazja-
lnych specjalnych dla dzieci i m³odzie¿y i zespo³ów
tych szkó³ - licz¹cych nie mniej ni¿ 100 uczniów lub
wychowanków,

• publicznych m³odzie¿owych oœrodków wychowaw-
czych, m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii, spe-
cjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych,
specjalnych oœrodków wychowawczych - licz¹cych
nie mniej ni¿ 50 wychowanków,

• publicznych szkó³ przy zak³adach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich.

Podstawa prawna:

rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 wrzeœnia 2007
r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania or-
ganów prowadz¹cych w zapewnieniu bezpiecznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki w publicznych
szko³ach i placówkach (Dz. U. nr 163, poz. 1155, ze
zmianami w 2008 r. nr 94, poz. 598).

3. Minister Edukacji Narodowej:

w dniu 24 czerwca 2008 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
w sprawie podstaw programowych kszta³cenia w
dziesiêciu kolejnych zawodach objêtych klasyfi-
kacj¹ zawodów szkolnictwa zawodowego - wesz³o w
¿ycie 5 sierpnia 2008 roku.

W rozporz¹dzeniu:
okreœlono podstawy programowe kszta³cenia

w nastêpuj¹cych dziesiêciu zawodach:
1. górnik eksploatacji podziemnej - symbol cyfrowy
711[02];
2. górnik odkrywkowej eksploatacji z³ó¿ - symbol cy-
frowy 711[03];
3. monter instalacji gazowych- symbol cyfrowy
713[07];
4. monter instrumentów muzycznych - symbol cyfrowy
731[02];
5. monter sieci komunalnych - symbol cyfrowy
713[03];
6. stolarz - symbol cyfrowy 742[01];
7. technik hydrolog - symbol cyfrowy 311[17];
8. technik instrumentów muzycznych - symbol cyfrowy
311[18];
9. technik meteorolog - symbol cyfrowy 311[23];
10. technik papiernictwa - symbol cyfrowy 311[27].
Podstawy programowe zosta³y umieszczone w
za³¹cznikach (nr 1 – 10) do rozporz¹dzenia.

Podstawa prawna:

rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24
czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych
kszta³cenia w zawodach: górnik eksploatacji podzie-
mnej, górnik odkrywkowej eksploatacji z³ó¿, monter
instalacji gazowych, monter instrumentów muzycz-
nych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hy-
drolog, technik instrumentów muzycznych, technik
meteorolog i technik papiernictwa (Dz. U. nr 129, poz.
825).
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Leszek Jan Zaleœny
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Klub Dyrektora Przedszkola w Lesznie za-
inaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ w dniu 10 stycznia 2008
r. w siedzibie obecnego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Lesznie przy ul. Lipowej 9
Za³o¿eniem niniejszego projektu edukacyjnego jest,
aby udzia³ w spotkaniach Klubu tworzy³ kierowniczej
kadrze przedszkoli mo¿liwoœæ:
ü aktualizacji wiedzy z prawa, w szcze-

gólnoœci prawa oœwiatowego (tak¿e
poprzez dostêp do publikowanych dla
uczestników materia³ów prawnych na
internetowej stronie Klubu),

ü twórczych poszukiwañ na rzecz w³as-
nego rozwoju,

ü wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ,
ü popularyzacji ciekawych rozwi¹zañ w

zakresie zadañ zwi¹zanych z kierowa-
niem placówk¹.

Odby³y siê dwa spotkania dyskusyjne
Klubu oraz jedno seminarium z udzia³em
wyk³adowcy zewnêtrznego.

Spotkania dyskusyjne odby³y
siê w dniu 10 stycznia i 6 marca 2008 r. i
poœwiêcone zosta³y wypracowaniu te-
matyki dalszych spotkañ, kwestii zmian
w prawie oœwiatowym dotycz¹cym fun-
kcjonowania przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego, two-
rzeniu statutu przedszkola.

Z ramienia naszej placówki
opiekê nad prac¹ Klubu sprawuje nauczyciel konsultant
Leszek Zaleœny przy wydatnej pomocy Pañ: Barbary
Walczak i Bo¿eny Zbiorczyk, we wspó³pracy z Pani¹
Eugeni¹ Kaczmarowsk¹. W pracach Klubu uczestni-
czy³o oko³o 20 dyrektorów przedszkoli.

Uczestnicy spotkañ zaproponowali nastê-
puj¹c¹ tematykê spotkañ na kolejny rok szkolny (nie
jest to katalog zamkniêty):
1. Aktualizacje prawa, w szczególnoœci oœwiatowego
(cykliczne).
2. Statut przedszkola publicznego.
3. Organy kolegialne przedszkola i ich kompetencje.
4. Dokumentacja przebiegu pracy dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuñczej w placówce.
5. Projekty edukacyjne – pozyskiwanie œrodków unij-
nych.

6. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu. Programy
autorskie. Certyfikaty jakoœci pracy placówek.
7. Awans zawodowy nauczyciela przedszkola. Rozwój
za wodowy nauczyciela.
8.Wypalenie zawodowe nauczycieli.
9. Inne formy wychowania przedszkolnego.
10. Agresja i sposoby radzenia sobie z ni¹ w przypadku
dziecka przedszkolnego.
11. Bajki terapeutyczne i ich znaczenie w ¿yciu dziecka.

W dniu 29 maja 2008 roku odby³o siê zorgani-
zowane w ramach Klubu seminarium poœwiêcone pro-
jektowanym w kraju zmianom w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach seminarium wys³uchano wyk³adu
Pani dr hab. Danuty Waloszek nauczyciela akademic-

kiego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie pt. „Edukacja w dzieciñstwie i
dla dzieciñstwa”.

W niniejszym numerze publikujemy udostêp-
niony przez autorkê artyku³ pt. „Niektóre wybrane pro-
blemy edukacji dzieci w Polsce”, zawieraj¹cy g³ówne
tezy wyst¹pienia. Po wyk³adzie uczestnicy d³ugo dys-
kutowali nad kondycj¹ wychowania przedszkolnego i
edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, a tak¿e nad proje-
ktem zmian.

W seminarium udzia³ wziê³o 70 przedstawicie-
lek placówek przedszkolnych oraz oddzia³ów przed-
szkolnych ze szkó³ podstawowych, przedstawicieli
uczelni wy¿szych, kuratorium oœwiaty i placówek do-
skonalenia nauczycieli.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie DN

Dzia³alnoœæ Klubu Dyrektora
Przedszkola w Lesznie
w roku szkolnym 2007/2008
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Katarzyna Zimny
nauczyciel – bibliotekarz
CDN - PBP Leszno

W dniu 23 czerwca 2008 r. w Bibliotece Naro-
dowej w Warszawie odby³o siê Miêdzynarodowe Semi-
narium pt. „Lobbing na rzecz bibliotek”. Wydarzenie to
zorganizowa³o Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Biblioteka Narodowa i Goethe – Institut w Warszawie.
W konferencji wziê³o udzia³ ok. 100 osób, w tym przed-
stawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, dyrektorzy bibliotek oraz bibliotekarze z
bibliotek uczelnianych, publicznych, pedagogicznych i
szkolnych. Seminarium prowadzi³a prof. dr hab. El¿bie-
ta Barbara Zybert - dziekan Wydzia³u Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestników powitali:
El¿bieta Stefañczyk - Przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Ulrike Drißner - z-ca dyrektora
Goethe - Institut w Warszawie oraz dr Tomasz Mako-
wski - dyrektor Biblioteki Narodowej.

Seminarium mia³o za zadanie przybli¿enie
bibliotekarzom pojêcia lobbingu, jako metody wywie-
rania wp³ywu przez œrodowisko bibliotekarskie na de-
cydentów, maj¹cych wp³yw na realizacjê zak³adanych
celów dzia³alnoœci bibliotek i kszta³towanie nowoczes-
nego wizerunku zawodu bibliotekarza. W trakcie semi-
narium referenci z Polski i Niemiec omawiali m. in.
obszary i strategie dzia³añ lobbingowych, prawne aspe-
kty lobbingu, ró¿ne koncepcje jego stosowania i warun-
ki skutecznoœci, metody i œrodki lobbowania oraz
zaprezentowano na konkretnych przyk³adach rezultaty
podjêtych dzia³añ lobbingowych
na rzecz bibliotek.

Referat wprowadzaj¹cy w zagadnienia lobbin-
gu wyg³osi³a dr Ma³gorzata Molêda - Zdziech ze Szko³y
G³ównej Handlowej w Warszawie. Prelegentka omó-
wi³a definicje lobbingu (czym jest lobbing, kto go upra-
wia); nastêpnie przedstawi³a metody i techniki
komunikowania (lobbing bezpoœredni - poœredni); stra-
tegie lobbingowe (jak skutecznie osi¹gn¹æ zamierzone
cele) oraz regulacje prawne i etyczne lobbingu w Pol-
sce.

Goœæ z Niemiec - Barbara Lison - dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej w Bremie, przedstawi³a cele, metody
i narzêdzia lobbingu stosowane w praktyce przez bib-
liotekarzy niemieckich. Podstaw¹ dobrego lobbingu
jest tworzenie i wykorzystanie pozytywnego wizerunku
biblioteki. Jej prezentacja mia³a tytu³ „Jak „sprzedaæ”
swoj¹ bibliotekê?” Omówi³a i porówna³a lobbing do
marketingu oraz pokaza³a przyk³ady lobbingu ze œwiata
bibliotekarstwa z USA, Angli, Szwecji i Niemiec.

Po przerwie swoimi doœwiadczeniami na temat
budowy wizerunku bibliotek publicznych podzieli³y siê
z zebranymi: Jolanta S³owik - z-ca dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Wroc³awiu oraz Krystyna

Ha³un - z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie.

Pani Jolanta S³owik przedstawi³a prezentacjê
n/t „Czy bibliotekom potrzebny jest lobbing?”. Wyk³ad
zaczê³a od omówienia definicji lobbingu, rodzajów lob-
bingu, metod wspierania lobbingu w bibliotekach. Na-
stêpnie przedstawi³a argumenty przemawiaj¹ce za tym,
¿e lobbing bibliotekom jest potrzebny. W koñcowej
czêœci prezentacji pokaza³a uczestnikom seminarium
etapy stosowania lobbingu w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej we Wroc³awiu na prze³omie kilku lat oraz efekt
tych dzia³añ, czyli zdjêcia nowego obiektu biblioteki
oraz omówi³a jej dzia³alnoœæ i funkcjonowanie.

Kolejny wyk³ad na temat budowy wizerunku
biblioteki rozpoczê³a Pani Krystyna Ha³un z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pochwali³a siê do-
œwiadczeniami z osi¹gniêtych przez bibliotekê sukce-
sów. Omówi³a ona cele, œrodki realizacji celów
lobbingowych: jak budowano reputacjê biblioteki po-
przez reklamê, identyfikacjê wizualn¹, zmianê prze-
strzeni biblioteki oraz wspó³pracê z mediami. Ta
prezentacja spotka³a siê z ¿yw¹ reakcj¹ uczestników se-
minarium. Zrobi³a na uczestnikach du¿e wra¿enie.

Dzia³alnoœæ lobbistyczn¹ Stowarzyszenia Bib-
liotekarzy Polskich omówi³a w swojej prezentacji El¿-
bieta Stefañczyk - Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Przedstawi³a g³ówne cele
dzia³alnoœci lobbingowej SBP (strategiczne i szcze-
gó³owe); g³ównych sprzymierzeñców dzia³añ lobbingo-
wych; metody realizacji lobbingu oraz jego efekty z
ostatnich dwóch lat.

W trakcie o¿ywionej dyskusji zastanawiano
siê nad warunkami skutecznego lobbingu na rzecz bib-
liotekarzy i bibliotek, adresatami dzia³alnoœci lobbingo-
wej, mo¿liwoœciami przeniesienia doœwiadczeñ
niemieckich ,,na grunt” praktyki bibliotekarskiej w Pol-
sce oraz czy stsowanie lobbingu w bibliotekach jest po-
trzeb¹.

Wyg³oszone na seminarium prezentacje:
„Lobbing – uwarunkowania prawne, metody i techni-
ki, czyli jak skutecznie realizowaæ swoje cele i intere-
sy” - dr Ma³gorzata Molêda – Zdziech, Szko³a G³ówna
Handlowa  w Warszawie
„Lobbing na rzecz bibliotek, czyli jak zareklamowaæ
w³asn¹ bibliotekê” – Barbara Lison, Dyrektor Bibliote-
ki Miejskiej w Bremie – Niemcy
„Czy lobbing bibliotekom jest potrzebny?” – Jolanta
S³owik, zastêpca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej we Wroc³awiu
„Budowa wizerunku Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Olsztynie” – Krystyna Ha³un, zastêpca Dyrektora MBP
w Olsztynie
„Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na
rzecz bibliotekarzy i bibliotek” – El¿bieta Stefañczyk,
przewodnicz¹ca SBP

Sprawozdania

Sprawozdanie z seminarium
„Lobbing na rzecz bibliotek”
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Katarzyna Zimny
nauczyciel – bibliotekarz
CDN – PBP Leszno

Dnia 29 maja br. Ko³o Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie
zorganizowa³o wyjazd szkoleniowy do Pa-
ñstwowej Biblioteki Naukowej w Libercu.
Liberec - to miasto powiatowe, znajduj¹ce
siê na pó³nocy Czech, po³o¿one jest w kot-
linie libereckiej miêdzy Jesztiedskim
grzbietem górskim i górami Jizerskimi.
Celem wyjazdu by³o zapoznanie siê z
dzia³alnoœci¹ i funkcjonowaniem czeskiej
biblioteki oraz zwiedzanie starego miasta.
Maj¹c przyjemnoœæ uczestniczenia w tym
wyjeŸdzie pragnê podzieliæ siê wra¿enia-
mi.

Wyjazd do Czech nast¹pi³ o godz. 6.00 rano,
na miejsce dotarliœmy ok. godz. 10.30, gdzie na pier-
wszym planie udaliœmy siê zwiedzaæ Pañstwow¹ Bib-
liotekê Naukow¹.
Budynek biblioteki zlokalizowany jest w centrum
miasta. Ju¿ na samym wejœciu obiekt biblioteki zrobi³
na nas du¿e wra¿enie - jest ca³y ze szk³a, jego przeszklo-
ne œciany i dach ³¹cz¹ wnêtrze biblioteki z zewnêtrznym
pejza¿em (widok na Jeszczed – jest to góra, na której
znajduje siê oryginalna, nowoczesna wie¿a bêd¹ca do-
minant¹ ca³ej krainy). Budynek ten mieœci siê w nowo-
czesnych standardach
budownictwa bibliotecznego.
Jego powierzchnia wynosi
12500 m 2. Zosta³ wybudowa-
ny w ci¹gu 4 lat (1996 - 2000).
Gmach ksi¹¿nicy nosi nazwê
„Budowy pojednania”. Otwar-
cie nowego budynku biblioteki
mia³o miejsce 9 listopada 2000
roku, budynek zaprojektowa³
architekt Radim Kousal. Ar-
chitektura budynku umo¿liwia
na 4 kondygnacjach niepowta-
rzalny uk³ad otwartych prze-
strzeni z wolnym dostêpem do
znacznej czêœci zbiorów. W
podziemiach budynku znajdu-
je siê parking dla samochodów
osobowych. W sfinansowanie
budynku dla ponad milionowej
kolekcji Biblioteki zaanga¿o-
wa³y siê agencje europejskie, a
tak¿e rz¹dy Czech, Niemiec,
Austrii i Szwajcarii. Biblioteka
powsta³a ze szcz¹tków przed-
wojennych ksiêgozbiorów bib-

liotek stowarzyszeniowych i naukowych, czeskich i
niemieckich, istniej¹cych w Libercu. Gmach zlokalizo-
wano na terenie synagogi, spalonej w czasie “nocy kry-
szta³owej”, tote¿ równoczeœnie powsta³ dom modlitwy,
(synagoga) wkomponowany w g³ówn¹ bry³ê ksi¹¿nicy.

Biblioteka naukowa jest znacz¹cym centrum
informacyjnym miasta i regionu dziêki milionowym za-
sobom literackim, obszernym zbiorom norm, spisów
patentowych, muzycznych, map i oczywiœcie w dzisiej-
szych czasach niezast¹pionym e-us³ugom poprzez stro-
nê www: katalogi on-line oraz powszechny dostêp do
internetu. Ksiêgozbiór biblioteki obecnie zlokalizowa-
ny liczy ok. 1.200.000. Dla szerokiej masy czytelników

przygotowane s¹ tu: zbiory lite-
ratury piêknej, naukowej i po-
pularnej; specjalistyczna i
dzieciêca literatura; regionalna
literatura o libereckim kraju i
euroregionie; czasopisma,
mapy, normy patenty; stare
druki, fotografie; bibliografie;
CD, CD-Romy, DVD oraz
zbiór germaników z ziemi cze-
skiej, budowany od pocz¹tku
wieku - który jest jedynym
Ÿród³em informacji dla polito-
logów, historyków i germani-
stów.

Biblioteka dla czytel-
ników otwarta jest codziennie
w godz. od godz. 8.00 - do
19.00,
w soboty od 9.00 – do 13.00. Na
parterze przy wejœciu do biblio-
teki znajduje siê kawiarenka,
gdzie mo¿na mi³o i przyjemnie
spêdziæ czas przy kawce i
czymœ s³odkim. Po przeciwnej
stronie znajduj¹ siê stanowiska

Pañstwowa Biblioteka
Naukowa w Libercu
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komputerowe z dostêpem do baz danych
on – line biblioteki i internetu oraz „salo-
nik prasowy”.

Komunikacjê w budynku
u³atwia winda oraz wygodne schody. Do-
tarcie do w³aœciwego miejsca u³atwiaj¹
banery, napisy informacyjne oraz punkt
informacji – czyli stanowisko dy¿u-
ruj¹cego bibliotekarza mieszcz¹ce siê na
parterze przy wejœciu do biblioteki.
Ochronê zbiorów przed nielegalnym wy-
po¿yczeniem zapewniaj¹ bramki rea-
guj¹ce na paski magnetyczne.

W bibliotece przywita³y nas pa-
nie dyrektor biblioteki oraz wicedyrektor,
które w skrócie omówi³y nam historiê po-
wstawania biblioteki oraz jej bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ i odpowiedzia³y nam na kilka
pytañ. Spotkanie to mia³o miejsce w wiel-
kiej sali konferencyjnej, któr¹ biblioteka
posiada. Nastêpnie po ca³ym budynku bi-
blioteki oprowadza³a nas pani wicedyre-
ktor. Zwiedzanie biblioteki rozpoczêliœmy od
wypo¿yczalni i czytelni dla dzieci. Atrakcj¹ tego po-
mieszczenia jest przytulny k¹cik dla dzieci, drewniany
domek, w którym dzieci mog¹ siê pobawiæ, poczytaæ
ksi¹¿ki lub odpocz¹æ. Odbywaj¹ siê tam spotkania z au-
torami ksi¹¿ek dla dzieci itp. imprezy biblioteczne dla
najm³odszych czytelników. Id¹c dalej zwiedzaliœmy
studio nagrañ – salê muzyczn¹, któr¹ biblioteka posia-
da. Oprócz nagrañ odbywaj¹ siê tam ró¿nego rodzaju
koncerty oraz spotkania z muzykami. Obok jest wypo-
¿yczalnia zbiorów audiowizualnych, w której znajduj¹
siê „boksy” gdzie mo¿na sobie pos³uchaæ muzyki z p³yt
CD. Jest tam równie¿ przytulne pomieszczenie przezna-
czone do ogl¹dania filmów na DVD lub wideo.

Nastêpnie udaliœmy siê piêtro ni¿ej zwiedzaæ
czytelniê czasopism, w której na szczególn¹ uwagê
zas³uguje oryginalna rzeŸba usytuowana w samym cen-
trum czytelni. Poza tym „ogromna” iloœæ czasopism z
wolnym dostêpem do pó³ek. Na koñcu zwiedzaliœmy
magazyny ksi¹¿ek oraz dzia³ gromadzenia i opracowa-
nia zbiorów, które znajduj¹ siê w podziemiach bibliote-
ki.

Dysponuj¹c tak du¿ym, nowoczesnym i piêk-
nym gmachem, biblioteka ma mo¿liwoœci organizowa-
nia atrakcyjnych przedsiêwziêæ Odbywaj¹ siê w niej:
szkolenia, spotkania autorskie, wystawy, prezentacje,

seminaria i konferencje, projekcje filmów, spotkania
z literatami itp. imprezy.

W dalszym programie wycieczki by³o zwie-
dzanie Starego Miasta oraz spacer po Ogrodzie Zoolo-
gicznym i Ogrodzie Botanicznym. Liberec oferuje
szereg ciekawostek. Miasto szczyci siê wieloma
znacz¹cymi budowlami, jakim jest np. ratusz, wybudo-
wany w stylu neorenesansowym. Jest symbolem bogac-
twa, gospodarczego i kulturowego rozwoju miasta. Jest
to obecnie siedziba urzêdu miasta. Neorenesansowy ra-
tusz zosta³ wybudowany w latach 1888-1893 r. wg pro-
jektu Franza Neumanna architekta wiedeñskiego. Na
uwagê zas³uguj¹ bogato ozdobione fasady, cenne witra-
¿e okienne, wie¿a o wysokoœci 65 metrów. Ratusz jest
jednym z najbardziej cennych architektonicznych klej-
notów miasta. Atrakcyjn¹ budowl¹ jest równie¿ teatr
im. F.X. Salda, który znajduje siê tu¿ obok ratusza. Za-
projektowany przez wiedeñskich architektów F. Fellera
i E. Helmera z zewn¹trz jest zdobiony alegoryczn¹
grup¹ rzeŸb muz i rzeŸb¹ Apollona. Teatr s³ynie przede
wszystkim dziêki wysokiemu poziomowi spektakli
operowych, dramatycznych i baletowych.

Po zwiedzeniu starówki mieliœmy trochê wol-
nego czasu na zakupy lub posi³ek, a nastêpnie udaliœmy
siê na spacer po piêknym Ogrodzie Botanicznym i Zoo-
logicznym.

Ogród Botaniczny w Libercu jest
obecnie najnowoczeœniejszym Ogrodem
Botanicznym w Czechach. Umiejscowio-
ne szklarnie wystawowe s¹ prawdziwym
rajem dla roœlin. Wystêpuje tu 750 gatun-
ków tropikalnych i subtropikalnych roœlin
w palmiarniach i 1500 gatunków na
zewn¹trz. Natomiast Ogród Zoologiczny
w Libercu pochodzi z roku 1919 i jest naj-
starszym swojego rodzaju w Czechach.
Obecnie specjalizuje siê na hodowli rzad-
kich i w przyrodzie czêsto krytycznie za-
gro¿onych gatunków zwierz¹t, z których
najwiêksze zainteresowanie odwie-
dzaj¹cych poci¹ga liberecki rarytas –
bia³e tygrysy. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e
orangutany, panda czerwona lub najwiê-
kszy zbiór drapie¿nych ptaków w Euro-
pie.

Pe³ni wra¿eñ ze zwiedzania do
Leszna wróciliœmy w póŸnych godzinach
wieczornych.
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Zuzanna Kropinska
Szko³a Podstawowa nr 12
(I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych)

Zaginiony skarb

(...)
W roku 1790, podczas po¿aru miasta mój przodek
chcia³ ochroniæ najcenniejszy skarb mojej rodziny.
Podczas nocy spêdzonej na placu Metziga ukry³ go pod
najwiêkszym drzewem w tym miejsc. Niestety, skarbu
nigdy nie odnaleziono.
(...)
Nastêpnego dnia dzieci spotka³y siê z przewodnikiem,
który mia³ ze sob¹ ³opaty. Wszyscy byli bardzo podnie-
ceni. Rozstawili taœmê ochronn¹ i przyst¹pili do kopa-
nia. Przechodnie przygl¹dali siê im z zaciekawieniem.
Po ponad trzech godzinach pracy (z przerwami ), Jacek
swoj¹ ³opat¹ trafi³ na twardy przedmiot. Zawo³a³ kole-
gów i wspólnymi si³ami uda³o im siê wydobyæ znalezi-
sko. W rêkach Micha³a znalaz³a siê ma³a, zielona
skrzynka.
Co zawiera³a? Zachêcamy do lektury ca³ego opowiada-
nia w „Przyjacielu Ludu”.

Ma³gorzata Kolasiñska
Szko³a Podstawowa nr 12
(II miejsce w kategorii szkó³ podstawowych)

Spacer po Lesznie

W czasie wakacji uœwiadomi³am sobie, ¿e moja wiedza
na temat zabytków Leszna jest bardzo ma³a. Przez dwa
miesi¹ce zwiedzi³am ca³e Leszno. We wrzeœniu moja
wychowawczyni zaproponowa³a przygotowanie lekcji
na temat zabytków Leszna. Ten pomys³ bardzo mi siê
spodoba³.
(...)

Olga Mejer
Szko³a Podstawowa nr 12
(Wyró¿nienie w kategorii szkó³ podstawowych)

Podró¿ w nieznane

(...)
Przechodziliœmy tak ko³o zabytków(...). Doszliœmy do
wspania³ego pomnika przyrody w Lesznie na placu Me-
tziga.
-To najstarszy mieszkaniec Leszna. (...) wiek naszego
pomnika waha siê pomiêdzy 250 a 300 lat. Jest jeszcze
w bardzo dobrej kondycji. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie
jeszcze tak d³ugo (...).

Anna Dobrzyñska
Gimnazjum nr 8
I miejsce w kategorii gimnazjów

Lekcje patriotyzmu
(...)

Wracasz jeszcze raz na plac Koœciuszki. Siadasz na
³awce przy sadzawce. £apiesz oddech i rozgl¹dasz siê
dooko³a. Zachwycaj¹ ciê ³abêdzie z rozpostartymi œnie-
¿nobia³ymi skrzyd³ami. Ich widok sprawia, ¿e czujesz
spokój. S³yszysz œpiew ptaków wysoko nad g³ow¹ .Pa-
trzysz w górê, ale nie dostrzegasz ich w g¹szczu z³otych
liœci. Tylko promienie s³oñca przedzieraj¹ siê przez ten
g¹szcz, by musn¹æ twoj¹ twarz
(...)

Aleksander Kortylewski
Gimnazjum nr 8
(II miejsce w kategorii gimnazjów)

Odkrycie

(...)
Myœla³em, ¿e w ci¹gu czternastu lat prze¿ytych w Lesz-
nie pozna³em ka¿dy jego zak¹tek. A jednak nie
Co do „Wybuchowej” (bo tak, jak siê póŸniej dowie-
dzia³em od kolegi, nazywa siê ta sieæ tras downhillo-
wych, to polecam j¹ moim przyjacio³om, którzy s¹ ¿¹dni
niezapomnianych wra¿en – dla oka i ducha!

Monika Kaczmarek
Gimnazjum nr 9
Wyró¿nienie w kategorii gimnazjów

Leszno – nasza ma³a Ojczyzna

Leszno. To tutaj siê urodzi³am, chodzi³am do przedszko-
la, szko³y podstawowej i uczêszczam do Gimnazjum nr
9. Jednak za co tak naprawdê kocham to miasto?
(...)
Leszno to dla mnie tak¿e muzyka.
(...)
Muzyka to b³êkit p³yn¹cy po niebie,
Wiêc dlatego tak bardzo kocham Ciebie,
Bo ty mi pozwalasz tak mocno j¹ rozwijaæ,
Tê mi³oœæ, której nie pozwolê mijaæ.

Katarzyna Polewicz
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
(II miejsce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych)

Historia

Br¹zowow³osa dziewczyna przemierza³a ulice miasta z
uœmiechem. Rozgl¹da³a siê wokó³, patrz¹c przyjaŸnie
na ludzi. Ludzi, którzy mijali j¹ be choæby najmniejsze-
go œladu zainteresowania. Ale nie przejmowa³a siê tym.
Mieli w³asne sprawy.
(...)
Spojrza³a w niebo. Ju¿ nie przejmowa³a siê ludŸmi, któ-
rzy przechodzili, jakby automatycznie poruszaj¹c siê
tak, by na ni¹ nie wpaœæ./
(...)ale dziewczyna rozumia³a to. Ich zapatrzenie przed
siebie. W koñcu mieli swoje historie.
Najwa¿niejsze.

Witryna literacka ?
Zgodnie z zapowiedzi¹ publikujemy fragmenty prozy nagrodzonej w konkursie „Leszno – nasza ma³a
ojczyzna”. Wszystkie nagrodzone prace mo¿na przeczytaæ w „Przyjacielu Ludu”, wydawanym przez
Leszczyñskie Towarzystwo Kulturalne.
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Centrum Konferencji  i  Rekreacji „Akwawit”

W samym sercu Wielkopolski napotykamy na miejsce w którym pobyt
„niejedno ma imiê”...

W trzygwiazdkowym Hotelu Akwawit w Lesznie zmodernizowane zosta³o centrum
odnowy biologicznej. Do tej pory goœcie korzystaæ mogli z szerokiego zaplecza rekreacyjnego,
w tym ca³orocznych kortów tenisowych oraz z uciech Aquaparku. Oferta poszerzona zosta³a o
nowe urz¹dzenie SPA – suchy hydromasa¿. Dziêki sile niezliczonych strumieni wodnych
urz¹dzenie pomaga zwalczyæ bóle miêœniowe, redukuje cellulit, poprawia kr¹¿enie i nastrój.

W oparciu o nowe mo¿liwoœci Hotel zaprasza do skorzystania ze specjalnych
pakietów pobytowych. Pakiety weekendowe stworzone zosta³y zarówno z myœl¹ o Goœciach
pragn¹cych relaksu oraz regeneracji w zaledwie 3 dni . Umiejêtnie skomponowany zestaw
zabiegów SPA, gra w tenisa , aquaerobik oraz przeja¿d¿ki bryczk¹ – to gwarancja udanego
urlopu.

Przyk³adowy weekend SPA z dietetycznym menu -  w cenie od 754 z³

Kontaktuj¹c siê z Hotelem - otrzymaj¹ Pañstwo scenariusz wyj¹tkowego weekendu.
hotel@akwawit.pl

Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit”

ul. Œw. Józefa 5 64-100 Leszno

www.akwawit.pl


