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Szanowni Pañstwo!

Dostêp do edukacji na pozio-
mie wy¿szym w ma³ych i œrednich mia-
stach Wielkopolski jest przedmiotem
artyku³u Romana Paw³owskiego, który
zosta³ wyg³oszony w formie referatu
podczas II Miêdzynarodowej Konferen-
cji Naukowej organizowanej przez
CDN w paŸdzierniku tego roku. I cho-
cia¿ dotyczy innych aspektów polityki
oœwiatowej ni¿ zazwyczaj interesuj¹ na-
uczycieli - to warto zapoznaæ siê z nim
ze wzglêdu unikalne dane i pogl¹dy ja-
kie s¹ przytaczane oraz niektóre orygi-
nalne konkluzje, bulwersuj¹ce zarazem
jak ta: ,,Nieuniknion¹ konsekwencj¹
demokratyzacji dostêpu do edukacji na
poziomie wy¿szym staje siê te¿ swoista
,,inflacja dyplomów’’, która prowadzi
paradoksalnie – wbrew oczekiwaniom
m³odzie¿y – do zmniejszenia znaczenia
statusu wykszta³cenia wy¿szego jako
czynnika zapewniaj¹cego sukces ¿ycio-
wy.’’

Bli¿sze problemy dla wiêkszo-
œci nauczycieli poruszaj¹ nastêpne arty-
ku³y, które wi¹¿¹ siê z codzienn¹ prac¹.
I tak dyrektor Szko³y Podstawowej im.
Armii Krajowej w Kaczkowie podejmu-
je temat wychowania patriotycznego na
przyk³adzie nadania szkole imienia. Do-
konuje szczegó³owej relacji z wyboru
patrona. Armia Krajowa jako patron
kaczkowskiej szko³y jest akceptowana
przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹ ze
wzglêdu na pamiêæ udzia³u w jej szere-
gach wielu obywateli Kaczkowa. Pa-
miêæ o nich jest ci¹gle ¿ywa, tym
bardziej teraz - kiedy o ich zas³ugach

mo¿na ju¿ otwarcie mówiæ i pisaæ.
Ci¹gle te¿ wa¿ne s¹ wartoœci istotne dla
idei AK jak lojalnoœæ, przyjaŸñ, wier-
noœæ i doskonalenie charakteru w co-
dziennej pracy o nauce.

O bardzo wa¿nej sprawie dla
nauczycieli pisze Iwona Gubañska, któ-
ra przybli¿a problemy ulepszania war-
sztatu pracy, oraz zmieniania siebie
jako nauczyciela. To kwestia nie tylko
stosowania nowoczesnych metod na-
uczania, ale i ,,[...]podmiotowa i twór-
cza postawa nauczyciela w kontakcie z
uczniem [...], jak zauwa¿y³a El¿bieta
Leszczyñska – Wielkopolski Kurator
Oœwiaty”.

Ta sama autorka w nastêp-
nym artykule porusza problem integra-
cji œrodowiska lokalnego ze szko³¹ w
Starym Bojanowie, gdzie by³a œwiad-
kiem zmagañ uczniów, ich rodzin oraz
innych osób podczas Rodzinnego Dy-
ktanda w Zespole Szkó³.

Zmiany w prawie oœwiato-
wym do listopada br. przedstawi³ Le-
szek Jan Zaleœny. Tym razem jest mowa
o zmianach w ustawie o systemie oœwia-
ty i ustawie Karta Nauczyciela.

Sprawozdania z dzia³alnoœci
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Lesznie stanowi¹ zakoñczenie ostatnie-
go numeru ,,Problemów Oœwiaty i Wy-
chowa nia’’ w tym roku. Zachêcam do
lektury, ¿ycz¹c przy okazji weso³ych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœli-
wego i twórczego Nowego Roku.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

JÊZYK ANGIELSKI – KURSY KWALIFIKACYJNE
DLA NAUCZYCIELI NAUCZANIA POCZ¥TKOWEGO

Z TERENU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Dzia³anie 9.4 „WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŒWIATY”

PROJEKT JEST WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO

G³ównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli nauczania pocz¹tkowego do wymogów
zwi¹zanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju, zmian¹ kierunków kszta³cenia, zapotrzebowaniem na
nowe kwalifikacje oraz zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ w systemie oœwiaty.

Udzia³ w kursach wraz z materia³ami dydaktycznymi ( podrêczniki, s³owniki ) i kosztem
egzaminu FCE jest bezp³atny.

Uwaga!
Pe³na informacja na stronie www.cdn.leszno.pl
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Polityka oœwiatowa

Dr Roman Paw³owski
UAM w Poznaniu

Demokracja rozumiana jako „system, który
zapewnia obywatelom równoœæ szans i mo¿liwoœci”1

jest konstruktem idealistycznym, gdy¿ w praktyce ¿ycia
spo³ecznego niemo¿liwa jest pe³na realizacja postulatu
absolutnej równoœci. Fakt ten determinowany jest ró¿-
norodnymi czynnikami natury ekonomicznej, demogra-
ficznej, przestrzennej i regionalnej, kulturowej,
socjologicznej, psychologicznej, ideologicznej, a tak¿e
edukacyjnej.2 W odniesieniu do edukacji w istocie do-
chodzi wiêc do swoistej sprzecznoœci pomiêdzy proce-
sami demokratyzacyjnymi a funkcjami selekcyjnymi
systemów oœwiatowych.

W za³o¿eniu bowiem „jednym z celów polityki
oœwiatowej pañstwa powinno byæ wyrównywanie szans
edukacyjnych, czyli doprowadzenie do tego, aby sk³ad
spo³eczny grup koñcz¹cych edukacjê na poszczegól-
nych szczeblach odzwierciedla³ w miarê wiernie stru-
kturê spo³eczn¹ danego kraju”3. Kwestia ta podnoszona
jest w Polsce szczególnie w kontekœcie przeobra¿eñ
ustrojowych, które przynosz¹ z sob¹ potrzebê budowa-
nia spo³eczeñstwa kieruj¹cego siê wartoœciami odmien-
nymi od obowi¹zuj¹cych jeszcze do niedawna w
strukturach pañstwa socjalistycznego, zak³adaj¹cego
prymat interesów ideologicznych nad dobrem jednostki.
Upodmiotowienie obywateli przynios³o za sob¹ konie-
cznoœæ reorientacji w tym zakresie. Szczególnie wyrazi-
œcie odzwierciedla siê to w badaniach i postulatach
pedagogiki spo³ecznej, która równie¿ musia³a dokonaæ
teleologicznego przewartoœciowania w odniesieniu do
edukacji i wychowania. Odzwierciedlaj¹ to pogl¹dy pe-
dagogów, zajmuj¹cych siê problematyk¹ edukacji w
kontekœcie demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego4. Z.
Kwieciñski stwierdza wprost: „demokratyczny ³ad
spo³eczny jest dla nas zadaniem. Jest zadaniem o pod-
wójnym stopniu trudnoœci: w zakresie budowania kom-
petencji do budowania zrêbów uniwersum demokracji
przedstawicielskiej, a jednoczeœnie kompetencji do
przekraczania ograniczeñ widocznych dzisiaj w jej fun-
kcjonowaniu w krajach ju¿ teraz w pe³ni demokratycz-
nych i zamo¿nych”5.
Praktyka ¿ycia codziennego dowodzi jednak, ¿e istniej¹
pewne nierównoœci spo³eczne, które determinuj¹ dostêp

do edukacji ju¿ u jego podstaw. Dla badañ
pedagogicznych stanowi¹ one Ÿród³o refleksji nad pro-
blemem selekcji szkolnej, rozumianej jako „ogó³ proce-
sów, które powoduj¹ ró¿nicowanie siê dróg i szans
kszta³cenia osób na ró¿nych szczeblach szkolnictwa ze
wzglêdu na ich okreœlone cechy, kwalifikacje, œrodowi-
sko pochodzenia”6. Problematyka ta w polskich bada-
niach pedagogicznych pojawi³a siê ju¿ w okresie
miêdzywojennym minionego stulecia7, by przybraæ na
sile w okresie powojennym8 w odniesieniu do zakreœlo-
nych przez istniej¹ce warunki polityczne i spo³eczne
warunków œrodowiskowych9. Problematyka selekcji
szkolnych wpisa³a siê wiêc na trwa³e w obszar pedago-
gicznych rozwa¿añ, a przeobra¿enia ¿ycia spo³ecznego
wynikaj¹ce z transformacji ustrojowej roku 1989 w Pol-
sce sprawi³y, ¿e sta³a siê ona ponownie aktualna i wa¿-
na. Daje temu wyraz T. Fr¹ckowiak, który –
charakteryzuj¹c dotychczasowy kontekst spo³eczny ba-
dañ nad selekcjami szkolnymi – stwierdza, ¿e pomimo
za³o¿enia, i¿ edukacja winna byæ jednym z najistotniej-
szych czynników teoretycznie uzasadnionej demokraty-
zacji, cel ten „pozostawa³ jednak w sferze bardziej
postulatów ni¿ faktów”10. Nowa sytuacja niesie za sob¹
jednak rozliczne dylematy, sprowadzaj¹ siê do koniecz-
noœci rozstrzygania o istocie równoœci szans rozwoju
spo³ecznego jednostki w kontekœcie gospodarki wolno-
rynkowej, która z za³o¿enia prowadzi do stratyfikacji
spo³ecznej. Autor ten stawia wiêc trudne, nacechowane
wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹, pytania: „Czy egalitaryzm
oœwiatowy polskiego czasu teraŸniejszego jest z³udze-
niem spo³eczno pedagogicznym bez przysz³oœci? Czy
zbli¿amy siê mo¿e do kresu tego z³udzenia, gdy¿ jest
ono bardziej abstrakcyjn¹ ide¹ ni¿ przejawem konkret-
nej i rozumnej demokratyzacji; nadziej¹ i pragnieniem
na równoœæ, nie znajduj¹cymi miejsca na linii mo¿liwe-
go i realnego; aspiracj¹ dyskredytowan¹ przez nierów-
noœæ jako zwyczajn¹ koniecznoœæ historyczn¹, a mo¿e
upowszechniaj¹cy siê ¿ywio³owo i z koniecznoœci mo-
del ¿ycia spo³ecznego budowanego na kontraœcie wraz z
dysproporcj¹ ekonomiczn¹?”11.
Niepokój, zasygnalizowany w powy¿szych pytaniach
zdaje siê potwierdzaæ analiza postêpuj¹cego rozwar-
stwienia polskiego spo³eczeñstwa, które przyjmuje stru-
kturê umownego trójk¹ta stratyfikacyjnego, w którym
górna jego czêœæ „zarezerwowana” jest dla stosunkowo
niewielkiej czêœci (ok. 12 – 15%) osób, którym udaje siê
osi¹gn¹æ sukces (przede wszystkim ekonomiczny, co

Blaski i cienie demokratyzacji
dostêpu do edukacji na poziomie

wy¿szym w ma³ych i œrednich
miastach Wielkopolski
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implikuje ogólnie wy¿szy poziom jakoœci ¿ycia ludzi
okreœlonych jako self – made making money „ludzie
zrobieni przez siebie dziêki pieni¹dzom”12 ), œrodkowa
obejmuje najszersz¹ czêœæ populacji (60 – 65%) aspi-
ruj¹c¹ do miana klasy œredniej (co jednak w odniesieniu
do Polski nie odzwierciedla w pe³ni cech charakterysty-
cznych dla tej grupy w warunkach ustabilizowanych de-
mokracji zachodnich), najni¿sza zaœ (20 – 30%)
obejmuje grupê osób borykaj¹cych siê z trudnoœciami
¿ycia i zagro¿on¹ procesami degradacyjnymi13.

Jednym z kluczowych efektów przeobra¿eñ
polskiego spo³eczeñstwa14 jest dynamiczny rozwój
szkolnictwa wy¿szego w minionym dwudziestoleciu.
Zapotrzebowanie na wykszta³cenie wy¿sze wpisuje siê
wprost we wczeœniej zasygnalizowane procesy zmian.
Wolny rynek sta³ siê swoist¹ nisz¹ dla rozwoju szkolnic-
twa. Obok szkó³ wy¿szych powstaj¹cych w aglomera-
cjach wielkomiejskich – wiele z nich funkcjonuje w
œrednich i ma³ych miastach, w których szkolnictwo wy-
¿sze do tej pory nie by³o z regu³y obecne.

Du¿e uczelnie, o silnej pozycji w strukturach
akademickich, nie pozosta³y obojêtne wobec procesów
wchodzenia w œrodowiska lokalne, powo³uj¹c do ¿ycia
liczne filie, wydzia³y i zamiejscowe oœrodki dydaktycz-
ne. Brak tradycji akademickich, tworzenie (wypracowy-
wanie) nowych modeli dzia³ania w tych obszarach
sprawia, ¿e mo¿na mówiæ o nowym zjawisku, jakim jest
pojawienie siê uczelni wy¿szej w œrodowiskach lokal-
nych dotychczas nie zwi¹zanych z omawian¹ problema-
tyk¹.

Powszechna dostêpnoœæ oraz dynamiczny roz-
wój oferty szkolnictwa wy¿szego w Wielkopolsce jest
konsekwencj¹ zarówno tradycji akademickich Pozna-
nia, jak i przeobra¿eñ struktury szkolnictwa wy¿szego
wynikaj¹cych z dynamicznego rozwoju szkolnictwa
niepublicznego. Stan ten znajduje swe potwierdzenie w
fakcie, ¿e – wed³ug danych za rok akademicki
2004/2005 – Poznañ zajmuje czwarte miejsce w kraju
pod wzglêdem liczby bezwzglêdnej studentów (za War-
szaw¹, Krakowem i Wroc³awiem), natomiast trzecie
pod wzglêdem liczby szkó³ wy¿szych15. Warto tu tak¿e
zaznaczyæ, ¿e stolica Wielkopolski od oko³o dziesiêciu
lat ma najwiêksza liczbê studentów statystycznie przy-
padaj¹cych na 1000 jej mieszkañców16, wyprzedaj¹c
najwiêksze oœrodki akademickie w Polsce. Taki stan
rzeczy wynika z szerokiej oferty edukacji na poziomie
wy¿szym, zarówno ze strony uczelni pañstwowych, jak
i niepublicznych.
Mapê uczelni pañstwowych w Wielkopolsce tworz¹17:
ü Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ü Politechnika Poznañska,
ü Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
ü Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w

Poznaniu,
ü Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza

Piaseckiego w Poznaniu,
ü Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu,
ü Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Padere-

wskiego w Poznaniu,
ü Akademia Sztuk Piêknych w Poznaniu,

ü Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych im. Hetmana
Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Pozna-
niu18,

ü Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w GnieŸnie,
ü Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Prezyden-

ta Stanis³awa Wojciechowskiego w Kaliszu,
ü Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Koninie,
ü Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Jana

Amosa Komeñskiego w Lesznie,
ü Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Sta-

nis³awa Staszica w Pile.
Jak widaæ, spoœród 13 pañstwowych placówek

szkolnictwa wy¿szego w Wielkopolsce, 9 z nich zlokali-
zowanych jest w Poznaniu, z czego 6 podlega bezpo-
œrednio pieczy ministerstwa nauki i szkolnictwa
wy¿szego, natomiast 3 wchodz¹ w obszar kompetencji
innych resortów. S¹ to: Akademia Muzyczna i Akade-
mia Sztuk Piêknych podleg³e Ministerstwu Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Szkolenia
Wojsk L¹dowych pozostaj¹ce pod nadzorem Minister-
stwa Obrony Narodowej. Specyfika tych ostatnich pole-
ga na delegacji uprawnieñ ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego na ministrów w³aœciwych do odpowiednich
typów uczelni19.

Uczelnie pañstwowe poza Poznaniem to Pañ-
stwowe Wy¿sze Szko³y Zawodowe, które zlokalizowa-
ne s¹ w by³ych miastach wojewódzkich znajduj¹cych
siê na terenie obecnego województwa wielkopolskie-
go20 (Kalisz, Konin, Leszno, Pi³a) oraz w GnieŸnie
(trzecie – po Poznaniu i Kaliszu - co do liczby mieszkañ-
ców miasto w Wielkopolsce).

Oprócz funkcjonowania sektora pañstwowego
szkolnictwa wy¿szego w Wielkopolsce wyrazisty jest
jednak od 1989 roku tak¿e dynamiczny rozwój szkolnic-
twa wy¿szego w sektorze niepublicznym. Obecnie w re-
gionie sw¹ ofertê edukacyjn¹ proponuje 25
niepublicznych szkó³ wy¿szych. W licznie tej mieœci siê
18 uczelni z siedzib¹ w Poznaniu oraz 7 poza stolic¹ wo-
jewództwa i regionu. Szko³y te to:
ü GnieŸnieñska Wy¿sza Szko³a Humanistyczno – Me-

ned¿erska „Milenium”,
üWielkopolska Wy¿sza Szko³a Humanistyczno – Eko-

nomiczna w Jarocinie,
üWy¿sza Szko³a Pedagogiczno – Techniczna w Koni-

nie,
üWy¿sza Szko³a Humanistyczna w Lesznie,
üWy¿sza Szko³a Marketingu i Zarz¹dzania w Lesznie,
üWy¿sza Szko³a Biznesu w Pile,
ü Poznañska Wy¿sza Szko³a Biznesu i Jêzyków Ob-

cych,
ü Schola Posnaniensis - Wy¿sza Szko³a Sztuki Stoso-

wanej,
üWielkopolska Wy¿sza Szko³a Turystyki i Zarz¹dza-

nia w Poznaniu,
üWy¿sza Szko³a Bankowa w Poznaniu (szko³a prowa-

dzi tak¿e zajêcia w Wydziale Zamiejscowym w Cho-
rzowie),

üWy¿sza Szko³a Bezpieczeñstwa w Poznaniu,
üWy¿sza Szko³a Edukacji i Terapii w Poznaniu,
üWy¿sza Szko³a Handlu i Rachunkowoœci w Pozna-

niu,
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üWy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu (szko³a
prowadzi tak¿e zajêcia w Wydziale Zamiejscowym
we Wrzeœni),

üWy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Gastronomii w Pozna-
niu,

üWy¿sza Szko³a Jêzyków Obcych w Poznaniu,
üWy¿sza Szko³a Komunikacji i Zarz¹dzania w Pozna-

niu,
üWy¿sza Szko³a Logistyki w Poznaniu,
üWy¿sza Szko³a Nauk Humanistycznych i Dziennika-

rstwa w Poznaniu,
üWy¿sza Szko³a Pedagogiki i Administracji w Pozna-

niu (szko³a prowadzi tak¿e zajêcia w Wydziale Za-
miejscowym w Nowym Tomyœlu),

üWy¿sza Szko³a Umiejêtnoœci Spo³ecznych w Pozna-
niu (szko³a prowadzi tak¿e zajêcia w Wydzia³ach Za-
miejscowych w Katowicach, Koninie i Kutnie),

üWy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci w Pozna-
niu (szko³a prowadzi tak¿e zajêcia w Wydziale Za-
miejscowym w Bydgoszczy oraz w filii we
Wroc³awiu),

üWy¿sza Szko³a Zawodowa „Kadry dla Europy” w
Poznaniu,

üWy¿sza Szko³a Zawodowa Pielêgnacji Zdrowia i
Urody w Poznaniu (szko³a prowadzi tak¿e zajêcia w
Wydzia³ach Zamiejscowych w Gdyni i Szczecinie),

üWielkopolska Wy¿sza Szko³a Spo³eczno – Ekonomi-
czna w Œrodzie Wielkopolskiej21.

W ofercie niepublicznych szkó³ wy¿szych
Wielkopolski mieœci siê mo¿liwoœæ podjêcia kszta³cenia
na 30 kierunkach studiów, w czym na 12 kierunkach na
poziomie studiów magisterskich. Kierunki studiów naj-
czêœciej wystêpuj¹ce w ofertach tych szkó³ to: zarz¹dza-
nie i marketing (12 uczelni), pedagogika (8 uczelni),
administracja (5 uczelni), filologia (4 uczelnie) oraz kul-
turoznawstwo, turystyka i rekreacja, politologia, stosun-
ki miêdzynarodowe i socjologia (po 3 uczelnie).
W odniesieniu do wy¿szych uczelni niepublicznych zlo-
kalizowanych poza Poznaniem, w ich ofercie znajduje
siê 11 kierunków studiów, spoœród których najczêœciej
prowadzony jest nabór na studia na kierunku zarz¹dza-
nie i marketing (3 uczelnie), pedagogika (3 uczelnie)
oraz administracja (2 uczelnie). W grupie tej studia ma-
gisterskie (II stopnia) oferuje tylko Wy¿sza Szko³a
Humanistyczna w Lesznie na kierunku: pedagogika22.
Edukacyjn¹ mapê niepublicznego szkolnictwa wy¿sze-
go Wielkopolski dope³niaj¹ Wydzia³y Zamiejscowe
oraz filie uczelni, których oœrodek macierzysty znajduje
siê w innych regionach Polski. S¹ to:
ü Spo³eczna Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i

Zarz¹dzania w £odzi – Wydzia³ Zamiejscowy w
Ostrowie Wielkopolskim (kierunek: zarz¹dzanie i
marketing),

üWy¿sza Szko³a Finansów i Informatyki im. prof. J.
Chechliñskiego w £odzi – Wydzia³ Zamiejscowy w
Kaliszu (kierunek: ekonomia),

üWy¿sza Szko³a Humanistyczno – Ekonomiczna w
£odzi – Wydzia³ Zamiejscowy w Koninie (kierunek:
zarz¹dzanie i marketing),

üWy¿sza Szko³a Informatyki w £odzi – Wydzia³ Za-
miejscowy w Opatówku (kierunki: informatyka i pe-
dagogika),

üWy¿sza Szko³a Kupiecka w £odzi – Wydzia³ Zamie-
jscowy w Koninie (kierunki: zarz¹dzanie i marketing
oraz pedagogika)23.

Fakt otwierania na terenie Wielkopolski Wy-
dzia³ów Zamiejscowych oraz filii uczelni z regionu
³ódzkiego przy jednoczesnym lokowaniu oddzia³ów
szkó³ poznañskich w innych regionów kraju mo¿e sta-
nowiæ interesuj¹cy temat badañ, jednak kwestie te wy-
kraczaj¹ poza obszar problemowy niniejszego
wyst¹pienia.

Ponadto na terenie Wielkopolski funkcjonuj¹
tak¿e Zamiejscowe Sale Wyk³adowe Fundacji Innowa-
cja dzia³aj¹cej przy Wy¿szej Szkole Spo³eczno – Eko-
nomicznej w Warszawie. Uczelnia ta prowadzi od
1996 r. budz¹c¹ wiele kontrowersji w œrodowisku aka-
demickim formê studiów o charakterze eksternistycz-
nym przy wykorzystaniu przekazu poprzez cyfrow¹
stacjê telewizyjn¹ EDUSAT. Potwierdzeniem niejedno-
znacznej sytuacji prawnej takiej formy kszta³cenia jest
negatywna ocena Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
dla prowadzenia studiów na kierunkach: pedagogika24

oraz ekonomia25, jednak tylko w przypadku tego ostat-
niego kierunku uprawnienia do prowadzenia zajêæ na
poziomie licencjackim zosta³y uczelni przywrócone26.
Pomimo ocen tych uczelnia na rok akademicki
2007/2008 prowadzi³a nabór na studia (tak¿e w trybie
eksternistycznym) na nastêpuj¹cych kierunkach: ekono-
mia, finanse i rachunkowoœæ, pedagogika27. W przypad-
ku tego ostatniego brak jednak informacji o
przywróceniu WSSE przez Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego uprawnieñ do prowadzenia studiów I sto-
pnia na kierunku pedagogika. W Wielkopolsce
wspomniane wczeœniej Zamiejscowe Sale Wyk³adowe
Wy¿szej Szko³y Spo³eczno – Ekonomicznej w Warsza-
wie zlokalizowane s¹ w Czarnkowie, Gostyniu, Krajen-
ce i ¯ninie.

W podsumowaniu przegl¹du placówek szkol-
nictwa wy¿szego w Wielkopolsce nasuwaj¹ siê trzy za-
sadnicze spostrze¿enia. Pierwsze z nich wskazuje, ¿e o
zasadnoœci ich tworzenia oraz potrzebie dzia³ania œwia-
dczy fakt istnienia 19 zamiejscowych placówek szkó³
wy¿szych w Wielkopolsce. Drugie spostrze¿enie odnosi
siê do potrzeby uwzglêdniania oczekiwañ œrodowiska
lokalnego w odniesieniu do proponowanych w oœrod-
kach zamiejscowych kierunkach kszta³cenia. Trzecia z
uwag dotyczy koniecznoœci sprawowania nadzoru nad
jakoœci¹ kszta³cenia w oœrodkach zamiejscowych.

Rozwa¿aj¹c fakt istnienia oœrodków zamiejs-
cowych wy¿szych uczelni w niewielkich i œrednich
miastach nale¿y sobie zadaæ pytanie, jak¹ pe³ni¹ one w
nich rolê.

Jednym z najpowa¿niejszych problemów
spo³ecznoœci lokalnych tych miejscowoœci jest obecnie
problem braku pracy lub oferta niezgodna z zaintere-
sowaniami i aspiracjami (w du¿ej mierze tak¿e finanso-
wymi). Stworzenie mo¿liwoœci studiowania w
œrodowisku najbli¿szym mo¿e zmniejszaæ liczbê absol-
wentów szkó³ œrednich, którzy potencjalnie zasililiby
grupê bezrobotnych. Sytuacja na rynku pracy wymusza
bowiem dzia³ania, które – w postaci programów zapo-
biegania bezrobociu – wpisywane s¹ czêsto w strategie
rozwoju powiatów28. Wykszta³cenie odsuwa to zagro¿e-
nie, jak bowiem uwa¿a siê powszechnie wraz z pozio-
mem wykszta³cenia i wzrostu œwiadomoœci zwiêkszaj¹
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siê zdecydowanie szanse na znalezienie pracy29, choæ
wspó³czesne tendencje pokazuj¹, ¿e coraz rzadziej jest
ona bezpoœrednio powi¹zana z typem zdobytego wy-
kszta³cenia czy miejscem zamieszkania.

Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e prowadzone w od-
dzia³ach zamiejscowych studia w trybie niestacjonar-
nym czêsto stanowi¹ impuls do podnoszenia
kwalifikacji przez osoby ju¿ pracuj¹ce, które chêtnie ko-
rzystaj¹ z tej mo¿liwoœci w³asnego rozwoju czy to z
indywidualnych pobudek, czy te¿ z koniecznoœci zape-
wnienia sobie poprzez wykszta³cenie wy¿szego pozio-
mu bezpieczeñstwa zachowania pracy na zajmowanym
stanowisku. Zak³ada siê bowiem, ¿e osoby lepiej wy-
kszta³cone zdecydowanie ³atwiej potrafi¹ radziæ sobie z
coraz bardziej z³o¿onymi wyzwaniami rzeczywistoœci,
przede wszystkim zaœ zdolne bêd¹ do podejmowania de-
cyzji w sytuacjach nietypowych, wymagaj¹cych
po³¹czenia samodzielnoœci rozumowania w dzia³aniu z
odpowiedzialnoœci¹.

Podnoszenie poziomu kompetencji znajduje
te¿ odbicie w jakoœci wykonywanej pracy, szczególnie
w sytuacji, w której program i tematyka studiów siê z ni¹
pokrywaj¹ – np. w zakresie studiów politologicznych w
specjalnoœci finanse publiczne i administracja sa-
morz¹dowa, podejmowanych przez pracowników pla-
cówek samorz¹dowych czy studiów pedagogicznych w
specjalnoœci praca socjalna i resocjalizacja, które to sta-
nowi¹ atrakcyjn¹ ofertê dla pracowników socjalnych,
wychowawców placówek szkolnych i resocjalizacyj-
nych oraz wiêziennictwa i policji.

Wskazane tu korzyœci wynikaj¹ce z funkcjono-
wania oœrodków zamiejscowych uczelni wy¿szych
sprawiaj¹, ¿e spotyka siê ono zwykle ze zrozumieniem i
akceptacj¹ œrodowiska. Samorz¹dowcy, pytani o decy-
zje dotycz¹ce ich dzia³ania, wskazuj¹ z regu³y na fakt,
¿e najczêœciej zarówno rz¹dz¹cy gmin¹ czy powiatem,
jak i grupy opozycyjne uchwa³y zwi¹zane z oœrodkami
zamiejscowymi wy¿szych uczelni oraz z kontaktami na
szczeblu w³adz uczelnianych podejmuj¹ zgodnie, maj¹c
na uwadze dobro wy¿ej wspomnianych placówek edu-
kacyjnych.

Troska o wykszta³cenie stanowi wartoœæ nad-
rzêdn¹ i jest w coraz wiêkszym stopniu doceniana i post-
rzegana jako wartoœæ istotna dla regionu. Takie postawy
s¹ jak najbardziej zgodne z ogólnymi tendencjami
zmian spo³ecznych w stosunku do edukacji, które to –
miêdzy innymi – cechuj¹ wspó³czesne spo³eczeñstwo
obywatelskie30.

Kwesti¹ wskazywan¹ poœrednio w kontekœcie
funkcjonowania oœrodków zamiejscowych jest wzrost
presti¿u i rangi miasta jako miejsca, w którym zdoby-
waæ mo¿na wykszta³cenie wy¿sze. Trudno jednak
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e fakt ten jest w wysokim stopniu
przeceniany, bior¹c pod uwagê liczbê studentów, która
stanowi doœæ znikomy odsetek – nawet w œrodowisku
ma³ego miasta. Pojawiaj¹ siê tu wprawdzie wspomniane
wczeœniej formy ¿ycia studenckiego czy naukowego,
jednak przyznaæ trzeba, ¿e nie s¹ one utrwalone i sta³e, a
raczej maj¹ charakter zdarzeñ - choæ istotnych – to jed-
nak incydentalnych. Na podstawie dotychczasowego
pojawiania siê takich form dzia³ania trudno jednak okre-
œliæ, na ile mo¿na uznaæ je za trwa³e i w jakim zakresie
zasadne jest przypisywanie im roli czynnika kultu-
rotwórczego, który w zmianie jakoœci funkcjonowania

spo³ecznego ma³ego czy œredniego miasta móg³by zo-
staæ uznany za znacz¹cy.

Od poziomu i jakoœci wspó³pracy instytucji
oœwiatowej z samorz¹dem lokalnym zale¿y, na ile jed-
nak jest to funkcja nie tylko deklaratywna, a rzeczywi-
sta. Jeœli wspó³praca ta uk³ada siê harmonijnie,
deklaracje mog¹ przeradzaæ siê w konkretne formy
dzia³ania, przyjmuj¹ce na przyk³ad postaæ badañ nauko-
wych opartych o lokalny potencja³ czy innych inicjatyw.
Mog¹ one te¿ przybieraæ formê cyklicznych wyk³adów
otwartych, wspó³pracy z miejscowymi zak³adami pracy
czy bezpoœrednich dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci lokal-
nej. Przyk³ady tych ostatnich mog¹ byæ bardzo ró¿no-
rodne: od zaanga¿owania pracowników naukowych w
programy badawcze i projektowe poprzez obecnoœæ
studentów w rozmaitych dziedzinach i sferach aktywno-
œci spo³ecznej (grupy duszpasterskie, organizacje po¿yt-
ku publicznego, wolontariat, praktyki studenckie) a¿ po
kszta³towanie wizerunku uczelni wy¿szej (kluby stu-
denckie, imprezy, juwenalia).

Przez samorz¹dowców chêtnie wypowiadane
s¹ tak¿e stwierdzenia, ¿e czêœæ œrodków materialnych,
jakie studenci wydaj¹ na dobra zwi¹zane z kwestiami
socjalnymi (ksi¹¿ki, sto³ówki, bursy mieszkalne, itp.)
pozostaje w œrodowisku lokalnym, o¿ywiaj¹c je gospo-
darczo. Wydaje siê jednak, ¿e – podobnie jak w odnie-
sieniu do poprzedniej kwestii - przy stosunkowo
niewielkiej liczbie studentów, czêsto mieszkaj¹cych we
wspólnym gospodarstwie domowym ze swymi rodzica-
mi, s¹ to opinie bardzo optymistyczne, choæ z pewno-
œci¹ nie mo¿na pomin¹æ zupe³nie choæby ich czêœciowej
zasadnoœci.

Na kszta³towanie perspektyw rozwoju szkolni-
ctwa wy¿szego w ma³ych miastach bezpoœrednio
przek³ada siê wspó³praca du¿ych uczelni i oœrodków
akademickich z samorz¹dami lokalnymi. Uczelnie po-
dejmuj¹ce wskazywane tu dzia³ania, traktuj¹ je jako
praktyczn¹ egzemplifikacjê postulatów wyra¿onych
przez Jacquesa Delorsa w postaci czterech filarów edu-
kacji: „uczyæ siê, aby wiedzieæ; uczyæ siê, aby dzia³aæ;
uczyæ siê, aby wspólnie ¿yæ; uczyæ siê, aby byæ.”31 Ich
rola w œrodowiskach lokalnych zatem nie powinna spro-
wadzaæ siê tylko do kszta³cenia. Winna byæ ona raczej
nakierowana na podnoszenie poziomu œwiadomoœci,
prowadz¹cym do jak najpe³niejszego rozwoju budowa-
nia spo³eczeñstwa obywatelskiego, rozumianego jako
,,spo³eczeñstwo, w którym funkcjonuje wiele niezale¿-
nych od biurokratycznych struktur pañstwa zrzeszeñ,
powstaj¹cych z inicjatywy obywateli w celu samodziel-
nego rozwi¹zywania najrozmaitszych problemów
spo³ecznych”32. To w³aœnie dziêki mo¿liwoœci studio-
wania w miejscu, w którym studenci ¿yj¹, z którym
zwi¹zane s¹ ich dotychczasowe biografie, pojawia siê
szansa na aktywne i twórcze zaanga¿owanie w ¿ycie
spo³ecznoœci lokalnej, co wspó³czeœnie staje siê coraz
bardziej istotn¹ wartoœci¹33. Kolejn¹ wartoœciow¹ sferê
dzia³añ samorz¹dów terytorialnych wytycza chêæ podej-
mowania omawianych inicjatyw i konsekwencja
dzia³ania w tym zakresie. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e
niestety nie jest to zjawisko powszechne34, a zatem tym
bardziej godne uwagi i docenienia.

Funkcjonowanie szkolnictwa wy¿szego w
ma³ych miastach jako alternatywy wobec dzia³alnoœci
du¿ych oœrodków akademickich nale¿y rozpatrywaæ nie
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tylko w perspektywie istniej¹cego stanu rzeczy. Pomi-
mo faktu, a mo¿e w³aœnie ze wzglêdu na fakt ich stosun-
kowo krótkotrwa³ego funkcjonowania na rynku
edukacyjnym warto pokusiæ siê o próbê przeanalizowa-
nia warunków rozwoju i mo¿liwoœci trwa³ego ich wpi-
sania siê w rzeczywistoœæ edukacyjn¹ spo³ecznoœci
lokalnych z jednej strony oraz zagro¿eñ, które mog¹
zak³óciæ lub przerwaæ ich dzia³alnoœæ.

Wpisanie na trwa³e w perspektywê œrodowiska
lokalnego szkolnictwa wy¿szego wydaje siê kwesti¹ za-
le¿n¹ od wielu czynników. Potrzebne jest tu zaanga¿o-
wanie uczelni, samorz¹dów lokalnych oraz studentów.
Za najistotniejsze ze strony uczelni uznaæ nale¿y ofertê
edukacyjn¹ odpowiadaj¹c¹ lokalnym potrzebom, odpo-
wiedni¹ jakoœæ oferowanego wykszta³cenia, dro¿noœæ
dalszej edukacji oraz poczucie sta³oœci i „bezpieczeñ-
stwa”. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e sposób prowa-
dzenia zajêæ, który winien – prócz wiedzy ogólnej -nieœæ
ze sob¹ treœci powi¹zane z problemami konkretnej
wspólnoty lokalnej.

Ze strony œrodowiska lokalnego z kolei nie-
zbêdne jest wsparcie b¹dŸ przynajmniej przychylnoœæ
wobec dzia³añ edukacyjnych, tworzenie przyjaznego
klimatu oraz uznanie istotnej wartoœci edukacji jako
czynnika o zdecydowanie prorozwojowej roli. Wspo-
mniane wsparcie mo¿e wyra¿aæ siê w postaci ró¿norod-
nych form pomocy logistycznej (baza lokalowa, sprzêt,
zapewnienie pracowników techniczno – administracyj-
nych, dopasowanie profili istniej¹cych ju¿ bibliotek do
potrzeb i oczekiwañ osób studiuj¹cych), medialnej (¿y-
czliwe propagowanie dzia³añ, wsparcie funkcjonowania
poprzez rzeteln¹ informacjê w miejscowych szko³ach
ponadgimnazjalnych) oraz kreowania przychylnej poli-
tyki lokalnej (poprzez wspó³pracê przedstawicieli sa-
morz¹du z w³adzami uczelni, wspieranie badañ czy
udostêpnianie mo¿liwoœci ich prowadzenia b¹dŸ pro-
mowanie i u³atwianie pomys³ów prowadzenia ró¿no-
rodnych praktyk studenckich w œrodowisku).

Rola studentów w umacnianiu akademickoœci
miejsca, w którym studiuj¹, polega na ich aktywnym
zaanga¿owaniu w ró¿norodne formy dzia³alnoœci poza-
edukacyjnej, tworz¹cej now¹ jakoœæ, któr¹ mo¿na okre-
œliæ mianem „¿ycia studenckiego”. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie
jest mo¿liwe to w wymiarze porównywalnym z du¿ymi
oœrodkami akademickimi, niemniej pewne jego zacz¹tki
(wyra¿one na przyk³ad poprzez powstawanie ró¿norod-
nych zespo³ów sportowych, grup duszpasterstwa aka-
demickiego, klubów czy innych form choæby luŸno
ustrukturalizowanych) daj¹ poczucie identyfikacji
m³odzie¿y ze œrodowiskiem studenckim, wnosz¹c
zupe³nie now¹ jakoœæ w dotychczasowe funkcjonowa-
nie spo³ecznoœci lokalnej.

Realizacja powy¿szych postulatów stanowiæ
mo¿e o swoistym „wrastaniu” szkolnictwa wy¿szego w
strukturê danego miejsca.

W œredniej wielkoœci strukturach lokalnych
przemiany gospodarcze sprawi³y, ¿e wyrwa³y siê one z
dotychczasowej – czêsto wieloletniej – stagnacji. Nie
zawsze jednak s¹ to zmiany o charakterze progresyw-
nym. Niebezpieczeñstwo uk³adu dynamicznego polega
na tym, ¿e ruchy przebiegaj¹ w obu kierunkach: w górê i
w dó³. W strukturach prê¿nie rozwijaj¹cych siê oddzia³y
wy¿szych uczelni zdaj¹ siê byæ naturaln¹ konsekwencj¹
procesów urbanizacyjnych i mo¿na postawiæ hipotezê,

¿e istnieje szansa na harmonijny rozwój i wspó³pracê w
ramach osi¹gania okreœlonych celów. Zupe³nie odmien-
nie, i o wiele bardziej z³o¿enie, przedstawia siê sytuacja
w miastach, których rozwój zosta³ zahamowany lub
wrêcz ulega regresowi. W ich przypadku funkcjonowa-
nie oddzia³ów zamiejscowych mo¿e napotykaæ wiele
trudnoœci, które z czasem oka¿¹ siê nie do przezwyciê-
¿enia. Mo¿e te¿ zdarzyæ siê tak – i tego niekiedy siê
oczekuje – ¿e uczelnia staje siê swoist¹ zapor¹, która za-
pobiega ruralizacji miasta. Staje siê ona wtedy szans¹
jego rozwoju i podŸwigniêcia z procesów degradacyj-
nych. Funkcjonowanie oœrodka spe³nia wtedy rolê pew-
nej bazy, która pozwala na zatrzymanie niekorzystnych
tendencji. Paradoksalnie wiêc to nie uczelnia (jako ini-
cjatywa miasta) staje siê szans¹ dla studentów, lecz
przeciwnie: studenci i ich obecnoœæ (motywuj¹ca fakt
dzia³ania uczelni) staj¹ siê swoiœcie rozumian¹ szans¹
dla miasta. Szczególnie wyraziste jest to w³aœnie w stru-
kturach lokalnych zagro¿onych rozpadem i degradacj¹
swej roli.

Nieuniknion¹ konsekwencj¹ demokratyzacji
dostêpu do edukacji na poziomie wy¿szym staje siê te¿
swoista „inflacja dyplomów”35, która prowadzi parado-
ksalnie – wbrew oczekiwaniom m³odzie¿y - do zmniej-
szenia znaczenia statusu wykszta³cenia wy¿szego jako
czynnika zapewniaj¹cego sukces ¿yciowy. Dzieje siê
tak, poniewa¿ zauwa¿alny jest rozdŸwiêk pomiêdzy
rozbudzonymi przez edukacjê aspiracjami ¿yciowymi
absolwentów wy¿szych uczelni a ofert¹ rynku pracy,
która nie pozwala na powszechne ich spe³nienie.

Pojawienie siê znacznej grupy osób z wy¿szym
wykszta³ceniem sprawia, ¿e dochodzi do zjawiska, któ-
re okreœla siê mianem „przeedukowania” spo³eczeñ-
stwa, polegaj¹cego na braku wspó³zale¿noœci pomiêdzy
liczb¹ osób wykszta³conych a rzeczywistymi potrzeba-
mi. Z. Melosik zauwa¿a, ¿e „wspó³czeœnie w wielu kra-
jach zwiêkszenie dostêpu do edukacji wy¿szej jest
wyrazem nie tyle d¹¿eñ egalitaryzacyjnych; uniwersyte-
ty s³u¿¹ bowiem jako swoista „przechowalnia” milio-
nów m³odych ludzi – w obawie przed wzrostem
bezrobocia”36. Fakt ten prowadzi do sytuacji, w której
„poda¿” osób legitymuj¹cych siê wy¿szym wykszta³ce-
niem w znacz¹cym stopniu przewy¿sza „popyt” rynku
pracy. W konsekwencji wiêc – u¿ywaj¹c jêzyka ekono-
mii – dochodzi do procesu inflacji wykszta³cenia, które
sta³o siê „towarem” masowym. Na niebezpieczeñstwo
takiego stanu rzeczy uwagê zwraca Z. Kwieciñski,
stwierdzaj¹c, ¿e „gwa³townemu rozrostowi wy¿szego
wykszta³cenia na ogó³ towarzyszy spadek jego pozio-
mu, dyplomy formalnie równowa¿ne i pe³noprawne w
istocie przys³aniaj¹ g³êbok¹ nierównowa¿noœæ i niepo-
równywalnoœæ kompetencji. W toku upowszechniania
siê kszta³cenia na poziomie wy¿szym nastêpuj¹ procesy
inflacyjne, polegaj¹ce na traktowaniu samego dyplomu
jako wartoœci samoistnej na rynku pracy i statusów, ode-
rwanej od merytorycznej zawartoœci kompetencji
zwi¹zanej z tym dyplomem”37.

Jak widaæ, kwestie demokratyzacji szans ¿y-
ciowych m³odzie¿y poprzez dostêp do edukacji akade-
mickiej nios¹ za sob¹ nie tylko wartoœci pozytywne, ale i
zagro¿enia oraz dylematy nie³atwe do rozwi¹zania, co
znajduje swe odzwierciedlenie w rozwa¿aniach nauko-
wych oraz literaturze przedmiotu. S¹ one niew¹tpliwie
istotnym wycinkiem badañ dotycz¹cych problematyki
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egalitaryzacji dostêpu do edukacji oraz selekcji szkol-
nych. Refleksja nad nimi jednak winna nie tyle s³u¿yæ
krytyce i zaniechaniu dzia³añ w tym obszarze, co raczej
stanowiæ Ÿród³o zmian zmierzaj¹cych ku budowaniu no-
wej, lepszej jakoœci szkolnictwa wy¿szego w ma³ych i
œrednich miastach.
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Wychowanie

Karol Olender
Dyrektor
Szko³y Podstawowej
w Kaczkowie

W obecnych czasach bardzo czêsto mówi siê o
potrzebie wychowania patriotycznego m³odego pokole-
nia. Czym zatem jest patriotyzm?
Najkrótsza definicja mówi, ¿e patriotyzm to mi³oœæ do
Ojczyzny, przywi¹zanie do swojego narodu.
Przez wiele wieków kuŸni¹ wychowania patriotycznego
w Polsce by³a przede wszystkim rodzina. Równie¿ dziœ
rodzina powinna kultywowaæ zwyczaje ojczyste, dbaæ o
piêkne wys³awianie siê po polsku, budowaæ poczucie
polskiej to¿samoœci, wpajaæ prawid³owe normy postê-
powania. Znaczenia rodziny w prawid³owym wychowa-
niu dzieci nie mo¿na przeceniæ.
Rodzice przekazuj¹ bowiem dzieciom swój stosunek do
pañstwa, jego symboli i kultury. Niestety nie zawsze, z
ró¿nych z reszt¹ przyczyn, z tego zadania wywi¹zuj¹ siê
dobrze. Czêsto mo¿e nieœwiadomie ostro krytykuj¹c
rz¹dz¹cych podwa¿aj¹ jednoczeœnie zaufanie do najwy-
¿szych – wybranych przecie¿ w demokratycznych wy-
borach instytucji  kraju.
W tej sytuacji wzrasta rola szko³y i jej wychowawców,
którzy w du¿ym stopniu musz¹ przej¹æ rolê rodziców.

Szko³a wœród najm³odszych uczniów ma
kszta³towaæ poczucie przynale¿noœci do spo³ecznoœci
szkolnej, œrodowiska lokalnego, regionu i kraju. Naj-
wa¿niejszym w tym zakresie zadaniem szko³y jest
uœwiadomienie uczniom, ¿e wspólnoty takie jak rodzina
, œrodowisko lokalne i Ojczyzna stanowi¹ wielk¹ war-
toœæ w ¿yciu ka¿dego cz³owieka i ¿e ka¿dy ma wobec
tych wspólnot obowi¹zki. W klasach starszych Szko³y
Podstawowej wprowadza siê wychowanie patriotyczne
i obywatelskie, realizowane jako jeden z modu³ów œcie-
¿ki edukacyjnej „Wychowania do ¿ycia w rodzinie”.
G³ównymi celami na tym etapie s¹ : kszta³cenie wiêzi z
krajem ojczystym i œwiadomoœci obywatelskiej, rozwi-
janie poszanowania postaw prospo³ecznych i dobra
wspólnego oraz kszta³towanie szacunku dla w³asnego
pañstwa. Aby zrealizowaæ te cele wyznaczono m.in. za-
dania: tworzenie sytuacji wyzwalaj¹cych emocjonalny
zwi¹zek z krajem ojczystym poprzez min. uroczystoœci
szkolne i wycieczki, zapoznanie uczniów z symbolami,
wa¿nymi dla kraju rocznicami .

Gimnazjaliœci w ramach przedmiotu wiedza o spo³ecze-
ñstwie kszta³tuj¹ w³aœciwe postawy wobec god³a i hy-
mnu oraz rozbudzaj¹ to¿samoœæ narodow¹. Treœci
patriotyczne realizowane s¹ oczywiœcie tak¿e na le-
kcjach jêzyka polskiego i historii oraz przy okazji ró¿-
nych uroczystoœci.
W patriotycznym wychowaniu wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
opowiadania dotycz¹ce walk o niepodleg³oœæ oraz
prze³omowych momentów w ¿yciu narodu i pañstwa.
Nabieraj¹ one szczególnej mocy, jeœli ich bohaterami s¹
najbli¿si, a wydarzenia dotycz¹ ma³ej ojczyzny ucz-
niów. W m³odych ludziach rodzi siê poczucie dumy i
chêæ naœladowania bohaterów.

Dziecko kszta³tuje w sobie równie¿ postawê
patriotyczn¹ poprzez wspó³uczestnictwo w œwiêtowa-
niu rocznic narodowych, które staj¹ siê dla niego wa¿-
nymi lekcjami wychowania patriotycznego. Z pozoru
czêsto wydaje siê, ¿e jest to bierny udzia³, ale w rzeczy-
wistoœci m³ody cz³owiek spontanicznie uczy siê mi³oœci
do Ojczyzny i zdobywa niepodrêcznikow¹ wiedzê.
Patriotyzm kojarzy siê najczêœciej z mi³oœci¹ do Ojczyz-
ny, z gotowoœci¹ do poœwiêceñ dla niej. W imiê wolno-
œci i niepodleg³oœci Ojczyzny Polacy wielokrotnie w
dziejach oddawali ¿ycie. Obecnie nikt od nas nie wyma-
ga, aby dla Ojczyzny p³aciæ cenê najwy¿sz¹.
Dziœ czêsto wychowanie patriotyczne jest prowadzone
okazjonalnie, co nie przynosi po¿¹danych efektów.
Kszta³towanie postaw patriotycznych jest bowiem pro-
cesem d³ugofalowym, wymagaj¹cym odpowiedniego
motywowania i dobrego przygotowania ze strony na-
uczyciela. Trzeba pamiêtaæ, ¿e postawa patriotyczna nie
mo¿e polegaæ na deklaratywnym, czy tylko s³ownym
okazywaniu uczuæ do kraju, ale musi objawiaæ siê czy-
nami - rzetelna prac¹ i szeroko rozumianym szacunkiem
dla Ojczyzny, jej instytucji, symboli, tradycji, kultury i
jêzyka.

Nauczyciele czêsto staj¹ przed dylematem
uczyæ czy wychowywaæ. Z czego on wynika... Pro-
gramy nauczania wci¹¿, mimo reform s¹ prze³adowane i
czêsto brakuje czasu na bli¿szy kontakt z uczniami i wy-
chowywanie ich. Rankingi szkó³ publikowane w prasie
na podstawie tylko egzaminów zewnêtrznych oceniaj¹
pracê  placówek.
Oceniaj¹c zapominaj¹ nie tylko o kontekœcie œrodowi-
ska w jakim dzia³a szko³a, nie bior¹ te¿ pod uwagê fa-
ktu, ¿e szko³a ma te¿, a mo¿e przede wszystkim
wychowywaæ. Tak uproszczone oceny s¹ krzywdz¹ce
dla wielu placówek.

Rola patrona w wychowaniu m³odego
pokolenia na przyk³adzie Szko³y

Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczkowie
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Szczególna rola w zakresie wychowania patriotyczne-
go przypada wychowawcom oraz nauczycielom,
zw³aszcza przedmiotów humanistycznych. To oni prze-
kazuj¹ uczniom wiedzê o tradycji narodu, o wspó³czes-
noœci i perspektywach jego rozwoju. Jednak wiedza,
któr¹ dzieli siê z uczniami nauczyciel musi zawieraæ
³adunek emocjonalny, bo nauczyæ patriotyzmu mo¿e
tylko osoba, która ma patriotyzm w sobie.
Wychowywanie patriotyczne nie bêdzie skuteczne, je-
¿eli ograniczy siê do podawania suchych faktów, które
nie kszta³tuj¹ odpowiednich postaw, pogl¹dów czy
przekonañ. Jest rzecz¹ niekwestionowan¹, ¿e przyk³ad
osobisty nauczyciela, prezentowane przez niego walory
moralne i etyczne a tak¿e zaanga¿owanie w pracy pozy-
tywnie wp³ywaj¹ na postawy uczniów, ich pogl¹dy i
przekonania.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wychowanie patriotyczne
nie zale¿y tylko od szko³y, bo najwiêkszy wp³yw na
kszta³towanie poczucia patriotyzmu u m³odego pokole-
nia ma rodzina, po czêœci równie¿ œrodowisko, z które-
go wywodzi siê m³ody cz³owiek oraz œrodki masowego
przekazu, które czêsto wrêcz zachêcaj¹ do niew³aœci-
wych zachowañ w imiê Ÿle rozumianej wolnoœci.
W wychowaniu patriotycznym niezwykle wa¿ne jest
te¿, aby przekaz na temat Ojczyzny nie by³ abstrakcj¹,
ale by³ osadzony w konkretnych realiach, nie by³
czczym gadaniem, bo przecie¿ ju¿ staro¿ytni mawiali: „
Verba docent, exempla trahunt” (s³owa ucz¹, a
przyk³ady poci¹gaj¹). Chc¹c zaszczepiæ w m³odzie¿y
mi³oœæ do Ojczyzny najlepiej odwo³ywaæ siê do postaci
dobrze im znanych i bliskich, pochodz¹cych z ich œro-
dowiska. Dodatkow¹ zalet¹ odwo³ywania siê do bohate-
rów lokalnych jest to, ¿e w ten sposób leczymy m³odych
ludzi z kompleksów i swoistego, zreszt¹ najczêœciej
zupe³nie bezzasadnego poczucia ni¿szoœci. Poczucie ta-
kie wœród m³odych ludzi wywo³uje przedstawianie hi-
storii ojczystej i jej bohaterów z perspektywy stolicy.

Dla ka¿dej szko³y bardzo istotnym jest wybór
patrona, wa¿ne by by³ to wybór przemyœlany, bo jego
konsekwencje bêd¹ odczuwalne przez d³ugie lata. Na-
danie imienia nie ma przecie¿ na celu, aby w nazwie
placówki pojawi³ siê dodatkowy, niewiele znacz¹cy,
choæ piêknie brzmi¹cy cz³on. Postaæ patrona powinna w
du¿ej mierze decydowaæ o wizerunku szko³y i nadawaæ
charakter jej pracy, zw³aszcza wychowawczej.
Patron mo¿e byæ indywidualny ( poeta, wybitny polityk,
w³adca) lub zbiorowy, np. organizacja. Wa¿ne by z pa-
tronem szko³y identyfikowa³y siê wszystkie podmioty
szko³y, a wiêc uczniowie, nauczyciele i rodzice. Trzeba
zatem zadbaæ, by spo³ecznoœæ placówki pozna³a dobrze
przed wyborami sylwetki kandydatów, tak aby podjête
decyzje by³y ze wszech miar przemyœlane. Patron powi-
nien bowiem dostarczaæ m³odym ludziom twórczych i
pozytywnych wzorów do naœladowania.
Uwa¿am te¿, ¿e patron powinien byæ zwi¹zany z okolic¹
, w której funkcjonuje szko³a - jest wtedy bli¿szy ucz-
niom, a w pracy wychowawczej mo¿na odwo³ywaæ siê
bezpoœrednio do historii lokalnej, a nawet historii rodzin
uczniów. £atwiej, choæ nie ³atwo wtedy o sukces wy-
chowawczy.

Doskona³ym kandydatem na patrona szko³y
jest Armia Krajowa - bohater zbiorowy - gdzie ka¿dy z
zaprzysiê¿onych ¿o³nierzy AK jest przyk³adem patrioty

i bohatera. Wybieraj¹c na patrona Armiê Krajow¹ wy-
biera siê idea³y i wzorce, którym byli wierni wszyscy
cz³onkowie AK, którzy czêsto, mimo m³odego wieku
walczyli i oddawali ¿ycie dla Ojczyzny id¹c do walki z
has³em „Bóg- Honor- Ojczyzna”- to mieli wypisane nie
tylko na sztandarach ale i w sercach- dla nich to nie by³
obowi¹zek - to by³a wojskowa, ¿o³nierska powinnoœæ.
Armia Krajowa jest dla uczniów wzorem równie¿ dlate-
go, ¿e wprowadza³a w ¿ycie wci¹¿ aktualne, choæ coraz
rzadsze idea³y lojalnoœci, przyjaŸni i wiernoœci oraz do-
skonali³a charaktery swych cz³onków poprzez ich co-
dzienn¹ pracê i naukê.

Chcia³bym pokrótce przedstawiæ, dlaczego
szko³a, któr¹ kierujê przyjê³a zaszczytne imiê Armii
Krajowej.
Szko³a Podstawowa w Kaczkowie powsta³a tu¿ po odro-
dzeniu Polski po latach zaborów. W okresie miêdzywo-
jennym wieloletnim dyrektorem szko³y by³ pan Feliks
Tarko. Dyrektor nie tylko kierowa³ szko³¹, ale te¿ uczy³
podopiecznych mi³oœci do Ojczyzny, by³ dla uczniów
wzorem do naœladowania. Zorganizowa³ i przez szereg
lat prowadzi³ w Kaczkowie Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokó³”, zrzeszaj¹ce m³odzie¿ szkoln¹ i pozaszkoln¹
mieszkaj¹c¹ w okolicy, które by³o kuŸni¹ wychowania
patriotycznego. Dyrektor szko³y sw¹ nieugiêt¹, pe³n¹
patriotyzmu postaw¹ narazi³ siê miejscowym Niemcom,
co w konsekwencji doprowadzi³o do wczeœniejszego
przejœcia na emeryturê i wyjazdu do Poznania.
Mimo to, gdy nadesz³a okupacja porucznik Feliks Tarko
dzia³a³ w Poznaniu w antyhitlerowskim ugrupowaniu
„Dla Ciebie Polsko” wspó³redaguj¹c biuletyn o tej sa-
mej nazwie, prowadzi³ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ i sabota-
¿ow¹ oraz udziela³ pomocy jeñcom wojennym i
ofiarom hitlerowskiego terroru.
W 1942 roku zorganizowa³ m.in. Samodzielne Plutony
Armii Krajowej „Kaczkowo” i „Rydzyna”. Porucznik
Feliks Tarko zosta³ aresztowany przez gestapo 18 lutego
1944 roku i po ciê¿kim œledztwie zmar³ w obozie w
¯abikowie 30 lipca 1944 roku.

Wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu
w szkole w Kaczkowie przynios³o wymierne efekty.
Utworzony jesieni¹ 1942 roku Samodzielny Pluton AK
„Kaczkowo” sk³ada³ siê w przewa¿aj¹cej czêœci z absol-
wentów kaczkowskiej szko³y.
Naczelnym zadaniem plutonu by³o informowanie o ru-
chach wojsk niemieckich, transportach kolejowych,
organizowanie l¹dowisk i odbiór zrzutów broni z samo-
lotów.
Uzyskane informacje przekazywano do Inspektoratu
Rejonowego w Lesznie, a stamt¹d do Poznania. Pluton
liczy³ ³¹cznie w ca³ej swej dzia³alnoœci oko³o 57 ¿o³nie-
rzy wywodz¹cych siê z rejonu: Kaczkowa, Rojêczyna,
Rydzyny, Bojanowa, Leszna.
Wielu ¿o³nierzy za walkê o woln¹ Polskê zap³aci³o cenê
najwy¿sz¹ - ¿ycie, co upamiêtnia dziœ obelisk znaj-
duj¹cy siê obok  koœcio³a w Kaczkowie.

Wœród nich byli cz³onkowie plutonu:
ü kapral Wawrzyniec Pawelski - I dowódca Plutonu

AK „Kaczkowo” zamordowany w Gross Rosen
ü plutonowy Alojzy Mrozek- II dowódca Plutonu AK

„Kaczkowo” zamordowany w ¯abikowie
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ü oraz przedwojenny dyrektor kaczkowskiej szko³y po-
rucznik Feliks Tarko

Kaczkowo zosta³o wyzwolone w styczniu
1945 roku przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Niestety
wyzwoliciele narzucili Polakom wbrew ich woli ustrój
komunistyczny, a nowe w³adze rozpoczê³y przeœlado-
wania ¿o³nierzy AK widz¹c w nich zagro¿enie dla na-
rzuconego Polsce ustroju i w³adzy.

Dopiero przemiany 1989 roku pozwoli³y mó-
wiæ i pisaæ prawdê o Armii Krajowej, o tym jak donios³e
mia³a znaczenie w dziejach Polski, jak wiele Polska za-
wdziêcza ¿o³nierzom Armii Krajowej. Pamiêæ o Samo-
dzielnym Plutonie AK „Kaczkowo” wœród
mieszkañców Kaczkowa by³a i jest nadal ¿ywa.

W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci 11 listopada
2002 roku z inicjatywy i funduszy cz³onka Samodziel-
nego Plutonu AK „Kaczkowo” pana Jana Pawelskiego
uroczyœcie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ przy koœciele
w Kaczkowie, a w 2004 roku nauczycielka Szko³y Pod-
stawowej w Kaczkowie - pani Kazimiera Winnicka na-
pisa³a ksi¹¿kê : „Samodzielny Pluton AK „Kaczkowo”.

10 listopada 2006 roku podczas œrodowisko-
wej akademii z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, przygoto-
wanej przez uczniów Szko³y Podstawowej w
Kaczkowie, pan Jan Pawelski zaproponowa³ mieszkañ-
com, czy chcieliby, aby miejscowa szko³a nosi³a imiê
Armii Krajowej. Zgromadzeni przez aklamacjê przyjêli
propozycjê.
W szkole rozpoczêto przygotowania do nadania imie-
nia, odby³y siê dla uczniów godziny wychowawcze po-
œwiêcone Armii Krajowej, ukaza³ siê artyku³ w szkolnej
gazetce.  Nie zg³oszono innych kandydatur.
Nie by³ to przypadek, gdy¿ w œrodowisku lokalnym, jak
ju¿ wspomnia³em wczeœniej ¿ywa jest pamiêæ o doko-
naniach Samodzielnego Plutonu AK „Kaczkowo”, a
wol¹ spo³ecznoœci szkolnej by³o, aby imiê patrona by³o
œciœle zwi¹zane z ma³¹ Ojczyzn¹.

10 stycznia 2007 roku Samorz¹d Szko³y zorga-
nizowa³ wœród uczniów tajne g³osowanie dotycz¹ce wy-
boru patrona. Spoœród g³osuj¹cych 96,1 % opowiedzia³o
siê za nadaniem szkole imienia Armii Krajowej. By³a
komisja, urna, listy uprawnionych do g³osowania... –
g³osowanie sta³o siê wiêc te¿ lekcj¹ demokracji dla ucz-
niów.

Tego samego dnia w sprawie nadania szkole
imienia wypowiedzieli siê te¿ rodzice. Okazj¹ ku temu
by³a wywiadówka. Wynik by³ zbli¿ony do g³osowania
uczniów - 96,8 % rodziców opowiedzia³o siê za nada-
niem szkole imienia Armii Krajowej.

5 lutego 2007 roku za nadaniem szkole imienia
Armii Krajowej jednog³oœnie opowiedzia³a siê Rada
Pedagogiczna.

27 lutego 2007 roku na IV sesji Rady Miasta i
Gminy Rydzyna na wniosek dyrektora szko³y radni jed-
nog³oœnie uchwalili nadanie Szkole Podstawowej w Ka-
czkowie imienia Armii Krajowej.

Nauczyciele i rodzice postanowili, ¿e uroczy-
ste nadanie imienia nast¹pi w przededniu Œwiêta Nie-
podleg³oœci i uznali, ¿e chc¹ aby po³¹czone by³o z
przekazaniem szkole sztandaru.
Rozpisano wœród uczniów konkurs na projekt sztandaru
oraz rozpoczêto zbiórkê pieniêdzy na zakup. Dziêki hoj-
noœci firm, instytucji i spo³ecznoœci lokalnej uda³o siê

zgromadziæ fundusze na zakup sztandaru. Jego projekt
zosta³ oparty na pomyœle jednej z uczennic szko³y.

Oficjalnie szko³a zaczê³a u¿ywaæ imienia Ar-
mii Krajowej z dniem 1 wrzeœnia 2007 roku. Symbolicz-
ny wymiar mia³o ods³oniêcie przez pana Jana
Pawelskiego - cz³onka samodzielnego Plutonu AK „Ka-
czkowo” w dniu rozpoczêcia roku szkolnego nowej tab-
licy szko³y. Pan Pawelski nie kry³ wzruszenia z faktu, ¿e
móg³ ods³oniæ tablicê z imieniem szko³y w miejscu dla
niego szczególnym, bo na placu obok budynku w czasie
okupacji zosta³ zaprzysiê¿ony na cz³onka Armii Krajo-
wej.
Dzieñ uroczystego nadania naszej szkole imienia Armii
Krajowej poprzedzi³y wielomiesiêczne przygotowania,
a w dniach poprzedzaj¹cych uroczystoœæ:
ü odby³ siê dla uczniów szkó³ podstawowych Gminny

Turniej Pi³karski z okazji nadania szkole imienia Ar-
mii Krajowej

ü og³oszono wyniki zorganizowanego przez szko³ê w
Kaczkowie gminnego literackiego konkursu „ Co to
znaczy byæ Polakiem - patriot¹ we wspó³czesnym
œwiecie.”

ü og³oszono wyniki szkolnego konkursu plastycznego
„Polska - moja Ojczyzna”.

10 listopada 2007 roku nadszed³ oczekiwany
przez wszystkich dzieñ uroczystego nadania szkole
imienia Armii Krajowej i Sztandaru.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 10. 00 msz¹ œwiêt¹
w koœciele p.w. Œw. Marcina w Kaczkowie. Podczas
mszy œwiêtej dokonano poœwiêcenia sztandaru szko³y.

Po mszy zaproszeni goœcie, poczty sztandaro-
we, uczniowie, pracownicy szko³y i mieszkañcy udali
siê pod pomnik Armii Krajowej, gdzie delegacje z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów i zapali³y znicze. Wartê honorow¹
przy pomniku sprawowali ¿o³nierze z leszczyñskiej jed-
nostki wojskowej i uczniowie szko³y.

Kiedy wszyscy oddali ho³d poleg³ym i zamor-
dowanym za Ojczyznê, udali siê na salê wiejsk¹ w Ka-
czkowie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od wspólnego zaœpiewania
hymnu Polski, po czym przybli¿ono przyby³ym patro-
na szko³y i powitano przyby³ych goœci, a wœród nich
szczególnie cz³onków plutonu AK, a jednoczeœnie abso-
lwentów Szko³y Podstawowej w Kaczkowie w oso-
bach: pana Jana Pawelskiego, który szczególnie
zaanga¿owa³ siê w nadanie imienia szkole i pana Ed-
munda Ostrowskiego oraz pani¹ Teresê Janowsk¹, która
czynnie wspiera³a dzia³ania plutonu Armii Krajowej.
Honorowymi goœæmi na uroczystoœci byli równie¿ wi-
ceprezes zarz¹du Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK
okrêg Wielkopolska pani Maria Krzy¿añska oraz pan
Tadeusz Tomkiewicz cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK okrêg Wielkopolska.
Pod adresem goœci honorowych przypomniano s³owa
ks. Tischnera: „Byli zdolni do najwiêkszych ofiar, gdy¿
wiedzieli, ¿e to ma sens.”

Uroczystoœæ zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ rów-
nie¿ przedstawiciele w³adz gminy i powiatu, kurato-
rium, jednostki wojskowej, samorz¹dy uczniowskie z
zaprzyjaŸnionych szkó³, poczty sztandarowe, radni, ro-
dzice i mieszkañcy...

Bardzo podnios³¹ chwil¹ by³o odczytanie
uchwa³y Rady Miasta i Gminy w sprawie nadania szko-
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le im. Armii Krajowej oraz przekazanie przez Przewod-
nicz¹cego Rady Miasta i Gminy w Rydzynie pana Stefa-
na Szmaniê aktu nadania Szkole Podstawowej w
Kaczkowie imienia Armii Krajowej.
Wydarzeniem niezwyk³ej wagi by³o wrêczenie
spo³ecznoœci szkolnej sztandaru.
Zanim to nast¹pi³o, poczet sztandarowy dost¹pi³ za-
szczytu na³o¿enia szarf przez goœci - cz³onków Armii
Krajowej pana Jana Pawelskiego, pana Edmunda Ostro-
wskiego i pani¹ Mariê Krzy¿añsk¹.
Nastêpnie rodzice wraz z Burmistrzem panem Grzego-
rzem Jêdrzejczakiem przekazali sztandar na rêce dyre-
ktora szko³y. Po zaprezentowaniu sztandaru, dyrektor
przekaza³ sztandar pocztowi uczniów i zwróci³ siê do
zebranych, a przede wszystkim do uczniów z apelem,
aby postêpowali zgodnie z maksym¹ wypisan¹ na sztan-
darze: M³ode serca i umys³y OjczyŸnie.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej uroczystoœci
wszyscy zebrani mieli okazjê zobaczyæ program arty-
styczny pod wiele mówi¹cym tytu³em Droga do Wolno-
œci.
Uczniowie œpiewali pieœni patriotyczne, mówili wier-
sze, przybli¿yli zebranym dzieje Polski od czasów roz-
biorów a¿ po 1989 rok, a zw³aszcza historiê Armii
Krajowej i Samodzielnego Plutonu AK „Kaczkowo”. W
czasie wystêpu mia³y te¿ miejsce atrakcyjne pokazy
multimedialne obrazuj¹ce trudne losy Polaków na prze-
strzeni ostatnich  dwóch wieków.

Po zakoñczeniu uroczystoœci na sali wiejskiej
w Kaczkowie zaproszeni goœcie udali siê do szko³y,
gdzie otrzymali okolicznoœciowe wydanie gazetki szko-
lnej, mieli okazjê zobaczyæ prace uczniów wykonane na
szkolny konkurs „Polska moja Ojczyzna” oraz przeczy-
taæ prace nagrodzone w gminnym konkursie literackim
„Co to znaczy byæ Polakiem - patriot¹ we wspó³czes-
nym œwiecie?”

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê te¿ wy-
stawa zorganizowana we wspó³pracy z Jednostk¹ Woj-
ska Polskiego z Leszna i Archiwum Pañstwowym z
Leszna obrazuj¹ca ¿ycie Polaków podczas II wojny
œwiatowej oraz dzia³alnoœæ Armii Krajowej, w tym Plu-
tonu AK „Kaczkowo”.

Podczas uroczystoœci nadania Szkole Podsta-
wowej w Kaczkowie im. Armii Krajowej zaproszeni
kombatanci przekazali m³odemu pokoleniu, to co dla
nich w ¿yciu by³o i jest najwa¿niejsze i co stanowi³o in-
spiracjê w ich dzia³aniu - honor, szacunek dla œwiêtoœci i
wolnoœci oraz mi³oœæ do Ojczyzny . Trosk¹ ca³ej
spo³ecznoœci szko³y jest to, aby godnie kontynuowaæ
chlubne tradycje starszego pokolenia.

Od tego momentu min¹³ ju¿ rok.
Rok ten pokaza³, ¿e wybór Armii Krajowej na patrona
szko³y by³ trafny. Odwo³ywanie siê w pracy do bohater-
skich postaw cz³onków Armii Krajowej wp³ywa pozy-
tywnie na efekty pracy wychowawczej szko³y. Dzieci
posiadaj¹ coraz wiêksz¹ wiedzê na temat patrona, a
sztandar towarzyszy im w donios³ych chwilach ¿ycia
szkolnego, spo³ecznego i narodowego. Osobiœcie cieszy
mnie fakt, ¿e cz³onkowie pocztu sztandarowego poczy-
tuj¹ sobie za zaszczyt, a nie obowi¹zek uczestniczenie w
ró¿nych uroczystoœciach, a dzieci licznie, z w³asnej
woli, nie nakazu nauczycieli bior¹ udzia³ w uroczysto-

œciach m.in. przy Pomniku Polskiego Pañstwa
Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

Przejawem patriotyzmu dzieci jest opieka nad
pomnikiem Armii Krajowej w Kaczkowie, przygotowy-
wanie wystaw o Armii Krajowej, zbiórka pieniêdzy na
ufundowanie tabliczek upamiêtniaj¹cych poleg³ych
cz³onków Armii Krajowej zwi¹zanych z Kaczkowem, a
umieszczonych przy pomniku Polskiego Pañstwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej oraz udzia³ w uroczysto-
œciach patriotycznych nas terenie gminy, powiatu i
województwa.

Dzia³alnoœæ szko³y zwi¹zana z jej patronem
promuje wiedzê o Armii Krajowej w œrodowisku lokal-
nym.
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, w planach mamy
min. nawi¹zanie bli¿szych kontaktów z innymi
szko³ami nosz¹cymi imiê Armii Krajowej.

Mam nadziejê, ¿e dzia³ania wychowawcze po-
dejmowane przez szko³ê sprawi¹, ¿e wszyscy uczniowie
bêd¹ postêpowali w swym ca³ym ¿yciu zgodnie z ma-
ksym¹ widniej¹c¹ na sztandarze szko³y : „M³ode serca i
umys³y OjczyŸnie”, bo to przecie¿ dzisiejsi uczniowie
ju¿ wkrótce bêd¹ budowali Polskê, a jej kszta³t w du¿ej
mierze bêdzie efektem wychowania jakie otrzymali w
szkole i rodzinnych domach.
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Referat zosta³ wyg³oszony na sesji popularno-
naukowej pt. „Leszno jako oœrodek Zwi¹zku Walki
Zbrojnej i Armii Krajowej” w leszczyñskim ratuszu 10
listopada 2008 roku. Sesja odby³a siê z okazji ods³oniê-
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Handke - dowódcy inspektoratu ZWZ/AK w Lesznie.



13

Nr 4/2008 Problemy Oœwiaty i Wychowania

Dydaktyka

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Ta myœl zapewne przyœwieca wszystkim na-
uczycielom. Najwiêksz¹ przecie¿ dla nas satysfakcj¹
mog¹ byæ dobre wyniki osi¹gane przez uczniów, nieko-
niecznie tylko na egzaminach zewnêtrznych, chocia¿
nie da siê ukryæ, ¿e te s¹ równie¿ dla nas Ÿród³em zado-
wolenia.

Wydaje siê jednak, ¿e najbardziej ciesz¹ efe-
kty, których jesteœmy bezpoœrednimi obserwatorami, te
uzyskiwane w ci¹gu roku szkolnego. Wówczas bowiem
mo¿emy siê przekonaæ, czy istotnie nasza praca osi¹ga
wymierne rezultaty.

Nie zawsze jednak tak siê dzieje. Dok³adamy
wielu starañ, a efektów prawie w ogóle nie dostrzega-
my.
Nie zwalnia to jednak nauczyciela od podejmowania ko-
lejnych prób, mimo wszystkich trudnoœci, jakie poja-
wiaj¹ siê na jego drodze.
Ma³gorzata Taraszkiewicz w ksi¹¿ce (wcale nie najno-
wszej) „Jak uczyæ lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w
dzia³aniu” zwraca uwagê na to, ¿e (…) dopóki nie znaj-
dziemy nowej, lepszej perspektywy warto przynajmniej
nie szkodziæ – stosuj¹c rozmaite zabiegi edukacyjne.1

Próbie ich podejmowania musi jednak zawsze towarzy-
szyæ refleksja; ta sugestia zawarta jest zreszt¹ ju¿ w tytu-
le ksi¹¿ki.
Refleksyjnemu praktykowi na pewno zale¿y na tym,
aby nauczyæ, a zwi¹zku z tym ma œwiadomoœæ koniecz-
noœci nieustannego wzbogacania, ulepszania swojego
warsztatu pracy, zmieniania siebie. Doskonale myœl tê
ujê³a D. Whitmore:
Nie chodzi o to, co robimy z dzieæmi. Chodzi o to, kim je-
steœmy. ¯adna najdoskonalsza metoda nauczania nie
bêdzie wystarczaj¹ca, jeœli my – sami ze sob¹, nie jeste-
œmy „w domu”. Wszyscy jesteœmy uczniami, wszyscy siê
uczymy. Nauczyciel tylko wtedy mo¿e nauczaæ, jeœli po-
trafi równie¿ zakwestionowaæ samego siebie. Rozwi¹za-
nie problemu nie polega na lepiej dostosowanych
klasach szkolnych, ich wyposa¿eniu, systemie podzia³u
na grupy, nowych technikach i metodach, choæ one te¿
maj¹ swój wp³yw. Rozwi¹zanie to le¿y w tobie”.2

„Ustawa o systemie oœwiaty” nak³ada na nas, na szko³ê,
niezmiernie wa¿ne, ale i trudne zadanie:
„Szko³a winna zapewniæ ka¿demu uczniowi warunki
niezbêdne do jego rozwoju (…)”.
Mo¿na dyskutowaæ z tez¹ Whitmor, faktem jednak jest,
¿e temu zadaniu nale¿y staraæ siê sprostaæ.
Problemy niezwykle istotne dla funkcjonowania szko³y
podjêli uczestnicy konferencji

„O godnoœæ powo³ania” zorganizowanej przez Instytut
Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznañskiej we
wspó³pracy z Wydzia³em Oœwiaty Urzêdu Miasta Po-
znania i Kuratorium Oœwiaty. Jej celem sta³a siê przede
wszystkim refleksja nad rol¹ nauczyciela wychowawcy
we wspó³czesnym œwiecie.
Wielkopolski Kurator Oœwiaty w Poznaniu – El¿bieta
Leszczyñska w wyst¹pieniu zatytu³owanym „Powo³anie
i pasja” przypomnia³a ró¿ne koncepcje i pogl¹dy na to,
kim powinien byæ nauczyciel – wychowawca. Prelegen-
tka zwróci³a uwagê, ¿e we wspó³czesnej pedeutologii,
jak i dokumentach oœwiatowych dominuje tendencja do
technicystycznych ujêæ. Spo³eczn¹ rolê nauczyciela roz-
patruje siê g³ównie w kategoriach zawodu rzemieœlni-
czego, a od jego wykonawcy wymaga siê gruntownej i
stale aktualizowanej wiedzy, perfekcyjnych umiejêtno-
œci metodycznych i pozytywnych cech osobowoœci.
Wed³ug kurator – El¿biety Leszczyñskiej te dyspozycje
pomijaj¹ istotny aspekt etyczny. Za istotê tego zawodu
pani kurator uzna³a podmiotow¹ i twórcz¹ postawê na-
uczyciela w kontakcie z uczniem (…).3

Zniechêcenie, rozgoryczenie, poczucie pora¿ki, ale i
drobne radoœci to skala odczuæ nauczyciela w szkolnej,
czasami trudnej, rzeczywistoœci.
Z³e relacje z klas¹, mierne efekty pracy – wszystko to
boli. Ale mo¿e jednak jeszcze raz spróbowaæ? Jesteœmy
tylko ludŸmi – uczniowie i my.
Takie próby maj¹ szansê, je¿eli praca w szkole jest dla
nauczyciela pasj¹, fascynacj¹. ¯yjemy w XXI wieku,
ktoœ powie, ¿e czas Si³aczek i Judymów min¹³. Czy rze-
czywiœcie?
Zajêcia z nauczycielami pozwalaj¹ mi ci¹gle odkrywaæ
kolejnych pasjonatów. W tym miejscu chcê z³o¿yæ
uk³on w ich w stronê. S¹ to równie¿ ludzie bardzo
m³odzi, którzy swoim podejœciem ca³kowicie obalaj¹
przekonanie niektórych nieufnych, ¿e „s¹ m³odzi bez se-
rca do „tej” pracy”’. To nie ci m³odzi. „Ci” s¹ œwiadomi
swojej roli. To nie s¹ ludzie, którzy przypadkowo trafili
do zawodu. Rozmowy z nimi „zara¿aj¹” pasj¹ i od-
dzia³ywaj¹ koncepcyjnie, i terapeutycznie na innych na-
uczycieli. Oni, „Ci m³odzi”,  czuj¹ „duszê szko³y”.
Autentyczne zainteresowanie swoj¹ prac¹, pasja, fascy-
nacja, mimo wszystkich gorzkich chwil, to podstawa
pracy z dzieæmi, m³odzie¿¹.
Uczniowie potrafi¹ byæ doskona³ymi psychologami;
trafnie i szybko rozpoznaj¹ nauczyciela-urzêdnika i
nauczyciela-pasjonata. Spostrze¿enie to prowadzi do
oczywistego wniosku, ¿e nauczycielem albo siê jest,
albo siê tylko bywa, a staraæ siê uczyæ lepiej bêdzie jedy-
nie ten nauczyciel, dla którego szko³a nie jest wy³¹cznie
„przestrzeni¹ pracy ”, lecz przede wszystkim „laborato-
rium kreatywnoœci”.4

M. Taraszkiewicz przekonanie o potrzebie kreatywno-
œci oddaje w s³owach:
(…) trzeba pokonaæ grawitacjê doœwiadczenia i pozwo-
liæ myœlom pofrun¹æ i pofantazjowaæ. Czasami trzeba

UCZYÆ  EFEKTYWNIE
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te¿ pokonaæ nawyk nadawania ograniczeñ w³asnemu
myœleniu.5

Tylko tyle, a mo¿e a¿ tyle.
Dzisiejsza rzeczywistoœæ, rozwój multimediów zmie-
niaj¹ tradycyjny model ucznia. Nie wystarcza mu
wyk³ad, nawet interesuj¹cy. Si³¹ rzeczy wspó³czesny
nauczyciel nie mo¿e byæ wy³¹cznie znawc¹ w zakresie
swojego przedmiotu, erudyt¹, musi byæ tak¿e animato-
rem uczniowskiej wyobraŸni, musi byæ kreatorem.
K. Denek, rozwa¿aj¹c pod koniec minionego stulecia
kwestiê kompetencji nauczyciela, i snuj¹c prognozy do-
tycz¹ce nauczania, podkreœli³, i¿ w pierwszym æwieræ-
wieczu XXI wieku ca³kowicie inne bêd¹ warunki pracy
dydaktyczno-wychowawczej oraz „jakoœæ uczenia”.6

Wskazuje on trzy podstawowe, niezbêdne, kompeten-
cje: interpretacyjne, autokreacyjne i realizacyjne:
ü kompetencje interpretacyjne – nauczyciel poddaje

swoj¹ wiedzê aktualizacji, doskonaleniu;
ü kompetencje autokreacyjne – nauczyciel mo¿e byæ

twórc¹ w³asnej wiedzy pedagogicznej, prowadziæ ba-
dania, których celem stanie siê doskonalenie aktyw-
noœci edukacyjnej;

ü kompetencje realizacyjne – zwi¹zane s¹ z czynno-
œciami ekspresyjnymi, socjotechnicznymi.7

Kreatywny nauczyciel ma du¿¹ szansê na to, ¿e jego
uczniowie odnios¹ sukces.
H. Hammer  poleca „receptê”  Glenna Domana:

• Przekonaj ucznia, ¿e naprawdê lubisz go uczyæ.
• Rozwijaj jego samodzielnoœæ.
• Stosuj ró¿ne metody nauczania – b¹dŸ nieszablono-

wy i ekscytuj¹cy.
• Odnoœ do rzeczywistoœci to, czego go uczysz – niech

praktyka uzupe³nia teoriê.
To tylko niektóre ze wskazówek przywo³anych przez
H. Hamer.
Wg autorki Klucza do efektywnoœci nauczania efektyw-
ne nauczanie to wzrost motywacji do nauki, wzrost ko-
mpetencji uczniów.

Zdaniem H. Hamer rozpoznaæ efektywne nauczanie
mo¿na po rezultatach pracy nauczyciela. Nie znajduj¹ w
jej mniemaniu usprawiedliwienia w rodzaju: „Da³em z
siebie wszystko.’, „Oni nie chc¹ siê niczego nauczyæ.”
Kwituje je krótko: Dla mnie oznacza to, ¿e nauczyciel
jest nieefektywny.
Pozostaje nam szukaæ, a w tym poszukiwaniu nieustan-
nie siê doskonaliæ, aby etykietka nieefektywnego na-
uczyciela do nas nie przylgnê³a.
Mo¿e nie znajdziemy sposobu dobrego dla ca³ej klasy.
Mo¿e istotnie niektórych uczniów nie uda nam siê zmo-
tywowaæ. Ale je¿eli nasze próby wywo³aj¹ po¿¹dany
rezultat w przypadku kilkorga uczniów to jest to – moim
skromnym zdaniem – potwierdzenie naszej efektywno-
œci.

Z nauczycielskim pozdrowieniem

Iwona Gubañska

1) M. Taraszkiewicz, Jak uczyæ lepiej? Czyli refleksyjny
praktyk w dzia³aniu, Warszawa 1996, CODN, s. 6.
2) ibidem, s. 20.
3) za: J. Marchewka, O etosie nauczycielskim, „Uczyæ
lepiej”, 1/2008-2009, ss.. 14, 15.
4) Okreœlenie M. Taraszkiewicz, „Trendy” 4/8 2008,
Internetowy magazyn CODN, s.1.
5) ibidem
6) K. Denek, Kszta³cenie i doskonalenie nauczyciela w
kontekœcie rozwoju jego twórczoœci, w: Twórczy rozwój
nauczyciela, pod red. S. Juszczyka, Kraków 1996, Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, s. 36.
7) Ibidem, s. 37.
8) H. Hamer, Klucz do efektywnoœci nauczania. Porad-
nik dla nauczycieli, Warszawa 1994, wyd. VEDA”,
s.100-101.
9)  ibidem, s.18.

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

W niedzielê, 23 listopada 2008 r., uczestni-
czy³am w Zespole Szkó³ w Starym Bojanowie w przed-
siêwziêciu, które wzbudzi³o mój wielki podziw. W
budynku szko³y w³aœnie w tym dniu zjawili siê rodzice
(lub w ich zastêpstwie inni cz³onkowie rodzin) i ucznio-

wie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum tworz¹cych
Zespó³ Szkó³.
Okazja by³a niecodzienna, poniewa¿ to wtedy w³aœnie
odby³o siê PIERWSZE DYKTANDO RODZINNE pod
patronatem Burmistrza Œmigla.
Wczeœniej zwróci³a siê do mnie pani Ilona Wieczorko-
wska, nauczycielka jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ w
Starym Bojanowie, z proœb¹ o napisanie dyktand. To
w³aœnie ona by³a pomys³odawczyni¹ rodzinnych zma-
gañ ortograficznych.
Inicjatywê nauczycielki popar³ i doceni³ pan Mariusz
Drótkowski, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Starym Bojano-
wie. Wsparcia dla tej cennej idei udzieli³ tak¿e Bur-
mistrz Œmigla pan Wiktor Snela, który ufundowa³ dla

Œwietny pomys³!
Donios³a idea!
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zwyciêzców oryginalne puchary, jak równie¿ Rada Ro-
dziców przy Zespole Szkó³ – fundatorka nagród

ksi¹¿kowych.
Oczywiœcie wydarzenie to nie zaistnia³oby w historii
szko³y, gdyby nie uczniowie i ich najbli¿si. To oni byli

podmiotem pomys³u pani Ilony Wieczorko-
wskiej; bez nich przecie¿ rodzinne dyktando
nie odby³oby siê . Podziêkowania i wyrazy
uznania pod ich adresem wyrazili dyrektor
szko³y oraz Wiceburmistrz Œmigla – pani
Wies³awa Poleszak-Kraczewska.
S³owa podziêkowania dyrektor Mariusz Dró-
tkowski skierowa³ tak¿e do inicjatorki dy-
ktanda – Ilony Wieczorkowskiej oraz
nauczycieli zaanga¿owanych w organizacjê
konkursu: Anety Stachowiak, Bogumi³y For-
nalik, Ilony Woœ-Sochackiej, Anny Czap-
skiej, Anny Dybskiej, Joanny
G³owackiej-Wieczorek, Ma³gorzaty Kêsic-
kiej, Honoraty Nowak.
W Pierwszym Rodzinnym Dyktandzie w ZS
w Starym Bojanowie obok ucznia móg³
zasi¹œæ rodzic lub inny cz³onek rodziny.

Pe³ni³ on funkcjê „podpowiadacza”. Wspomaga³ ucz-
nia, zapisuj¹c wyrazy na kartce; w ten sposób tworzy³

rodzaj pomocy, „œci¹gi”. Nie wolno mu by³o
podpowiadaæ w sensie dos³ownym.
„Kana³em” kontaktu miêdzy nim a uczniem
by³a tylko kartka z zapisanymi wyrazami. W
ten sposób cz³onek rodziny stawa³ siê
wspó³odpowiedzialny za efekt sprawdzianu.
Dyktando pisa³o 36 uczniów Szko³y Podsta-
wowej i 32 uczniów Gimnazjum - wraz z
„podpowiadaczami”.
Obserwuj¹c zmagania, nie mog³am wyjœæ z
podziwu, ¿e integrowanie siê rodzin ze szko³¹
mo¿e  przejawiaæ siê tak autentycznie.
W szranki stanê³y nawet: Wiceburmistrz Œmi-
gla – pani Wies³awa Poleszak-Kraczewska,
która pisa³a dyktando dla Gimnazjum, a pani
El¿bieta Nowak, wicedyrektor Zespo³u Szkó³
– dyktando dla Szko³y Podstawowej.
Ca³kowicie podzielam opiniê pani Ilony Wie-
czorkowskiej, która stwierdzi³a: „To by³a
udana próba zintegrowania œrodowiska ucz-
niowskiego, nauczycielskiego i rodzinnego.”

Oczekuj¹c na wyniki, uczestnicy mogli spêdziæ czas
przy kawie w œwietlicy, obejrzeæ kroniki szkolne, albu-

my oraz wystawê „Prawa cz³owieka”.
A oto mistrzowie ortografii Pierwszego Ro-
dzinnego Dyktanda w Zespole Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie:
Szko³a Podstawowa
1. Ewa Szelkowska, klasa Vb
2. Joanna Kolanowska, klasa Ivb
3. Dominika Kulczycka, klasa Ivb
Gimnazjum
1. Izabela Stephan, klasa IIIb
2. Piotr Wojciechowski, klasa IIIa
3. Joanna Jankowska, klasa IIIb.

By³am, podziwia³am. Pomys³ naprawdê
godny polecenia.
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Leszek Jan Zaleœny
Nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Zawartoœæ:

1. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty – cztery nowoœci i
cztery zmiany.
2. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy - Karta Nauczyciela – jedna nowoœæ.

I. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty - nowoœci

1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 18 wrzeœnia 2008 r. podpisa³a, a 1 paŸdziernika
2008 r. opublikowano rozporz¹dzenie w sprawie sposo-
bu i trybu organizowania indywidualnego obo-
wi¹zkowego rocznego przygotowania przedszkol-
nego i indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y.
Wesz³o w ¿ycie w dniu 16 paŸdziernika 2008 r.. Straci³o
moc rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i
trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i
m³odzie¿y (Dz. U. nr 23, poz. 193).

Rozporz¹dzenie okreœla sposób i tryb organizowania:

1. indywidualnego obowi¹zkowego rocznego przygo-
towania przedszkolnego dzieci, w tym:
ü tygodniowy wymiar godzin zajêæ prowadzonych bez-

poœrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin reali-
zowanych w ci¹gu co najmniej 2 dni,

ü mo¿liwoœæ organizowania dzieciom, których stan
zdrowia znacznie utrudnia uczêszczanie do przed-
szkola lub szko³y, zajêæ indywidualnego rocznego
obowi¹zkowego przygotowania przedszkolnego
(czêœciowo lub w ca³oœci) z grup¹ wychowawcz¹ w
przedszkolu lub w szkole, albo indywidualnie w
wyodrêbnionym pomieszczeniu w przedszkolu lub w
szkole,

ü mo¿liwoœæ uczestniczenia przez dziecko objête indy-
widualnym rocznym obowi¹zkowym przygotowa-
niem przedszkolnym w ró¿nych formach ¿ycia

przedszkola lub szko³y, je¿eli taka mo¿liwoœæ wynika
ze wskazañ zawartych w orzeczeniu,

ü zajêcia indywidualnego przygotowania przedszkol-
nego s¹ prowadzone z dzieckiem przez jednego na-
uczyciela przedszkola lub szko³y podstawowej, w
której s¹ zorganizowane oddzia³y przedszkolne,

ü w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym re-
alizuje siê treœci wynikaj¹ce z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego dostosowane do po-
trzeb i mo¿liwoœci psychofizycznych dziecka;

2. indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y, w
tym::
ü mo¿liwoœæ organizowania dzieciom, których stan

zdrowia znacznie utrudnia uczêszczanie do szko³y,
zajêæ indywidualnego nauczania (czêœciowo lub w
ca³oœci) z oddzia³em w szkole, albo indywidualnie w
wyodrêbnionym pomieszczeniu w szkole,

ü mo¿liwoœæ uczestniczenia przez dziecko objête indy-
widualnym nauczaniem w ró¿nych formach ¿ycia
szko³y, je¿eli taka mo¿liwoœæ wynika ze wskazañ za-
wartych w orzeczeniu.

podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
wrzeœnia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowa-
nia indywidualnego obowi¹zkowego rocznego przygo-
towania przedszkolnego i indywidualnego nauczania
dzieci i m³odzie¿y (Dz. U. nr 175, poz. 1086).

2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 18 wrzeœnia 2008 r. podpisa³a a 30 wrzeœnia
2008 r. opublikowano rozporz¹dzenie w sprawie orze-
czeñ i opinii wydawanych przez zespo³y orzekaj¹ce
dzia³aj¹ce w publicznych poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych. Wesz³o w ¿ycie w dniu 15
paŸdziernika 2008 roku. Straci³o moc rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w
sprawie orzekania o potrzebie kszta³cenia specjalnego
lub indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y oraz
wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, a tak¿e szczegó³owych zasad kierowa-
nia do kszta³cenia specjalnego lub indywidualnego na-
uczania (Dz. U. nr 13, poz. 114 ze zmian¹ w 2003 r. nr
23, poz. 192).

Rozporz¹dzenie okreœla (m.in.):

1. sk³ad zespo³ów orzekaj¹cych dzia³aj¹cych w publi-
cznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(w³¹czenie specjalistów do zespo³u, takich jak np. logo-
peda, tylko w razie potrzeby;

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE

– NIE TYLKO OŒWIATOWYM
do listopada 2008 r.
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2. tryb powo³ania zespo³ów orzekaj¹cych oraz szcze-
gó³owe zasady dzia³ania tych zespo³ów;
3. tryb postêpowania odwo³awczego;
4. nowe wzory orzeczeñ wydawanych przez zespo³y
orzekaj¹ce - 11;
5. szczegó³owe zasady kierowania dzieci i m³odzie¿y
do kszta³cenia specjalnego, indywidualnego obo-
wi¹zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
lub indywidualnego nauczania (na okres minimum 30
dni).

podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
wrzeœnia 2008 r. w sprawie orzeczeñ i opinii wydawa-
nych przez zespo³y orzekaj¹ce dzia³aj¹ce w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr
173, poz. 1072).

3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. podpisa³a, a 14 listopada
2008 r. opublikowano zarz¹dzenie w sprawie nadania
statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Zarz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 22 listopada 2008 r.. Z
dniem jego wejœcia w ¿ycie straci³o moc zarz¹dzenie
Minister Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego
2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (M. P. nr 14, poz. 249 ze zmian¹ w
2005 r. nr 45, poz. 612).

Za³¹cznik do zarz¹dzenia zawiera statut CKE, który
okreœla (m.in.):

1. sk³ad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (komórki
organizacyjne: Wydzia³ Sprawdzianów dla Uczniów
Szkó³ Podstawowych, Wydzia³ Egzaminów dla Ucz-
niów Gimnazjów, Wydzia³ Matur, Wydzia³ Egzaminów
Zawodowych, Wydzia³ Egzaminów Eksternistycz-
nych, Wydzia³ Jêzyków Obcych, Wydzia³ Badañ i
Ewaluacji, Wydzia³ Programów Doskonalenia Nauczy-
cieli, Wydzia³ Finansowo-Ksiêgowy, Wydzia³ Admi-
nistracyjno – Gospodarczy oraz Pracownia
Informatyczna);
2. zadania komórek organizacyjnych wchodz¹cych w
sk³ad CKE;
3. sk³ad oraz zadania Rady Naukowej, któr¹ mo¿e
powo³aæ dyrektor CKE jako organ doradczy;
4. stanowiska wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicz-
nych;
5. stanowiska nie wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicz-
nych;
6. i¿ szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Komisji nor-
muje regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora
CKE.

podstawa prawna:
zarz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
paŸdziernika 2008 r. w sprawie nadania statutu Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej (M. P. nr 86, poz. 760).

4. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Epi-
skopatu Polski:
w dniu 25 sierpnia 2008 r. okreœli³a Zasady oceniania
osi¹gniêæ edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej

w szko³ach publicznych. Opublikowano je na stronie
internetowej http://www.katecheza.episkopat.pl/in-
dex.html. Ich celem jest udzielenie pomocy katechetom
w tworzeniu wymagañ edukacyjnych oraz w rozwi¹zy-
waniu problemów z zakresu oceniania osi¹gniêæ eduka-
cyjnych i postêpów w nauce religii dzieci i m³odzie¿y.
Zasady oceniania ... zosta³y opracowane na podstawie
„Dyrektorium Koœcio³a katolickiego w Polsce” z 20 VI
2001 r. oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposo-
bu oceniania (...). Zasady oceniania powtarzaj¹ w
wielu zapisach rozwi¹zania ustalone przez wspomniane
rozporz¹dzenie MEN.

W dokumencie ustalono (m.in.), ¿e:

1. ocenianie osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia z religii po-
lega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii pozio-
mu i postêpów w opanowaniu przez ucznia wiadomoœci
i umiejêtnoœci w stosunku do wymagañ edukacyjnych
wynikaj¹cych z „Podstawy programowej katechezy Ko-
œcio³a katolickiego w Polsce” oraz realizowanego przez
nauczyciela programu nauczania;
2. ocenianiu nie podlegaj¹ praktyki religijne;
3. rezygnacjê z uczestniczenia w nauce religii sk³adaj¹
rodzice (prawni opiekunowie) lub (w przypadku ucznia
pe³noletniego) on sam, u dyrektora szko³y - rezygnacja z
uczestniczenia w zajêciach z religii mo¿e nast¹piæ w ka-
¿dym czasie i traktowana jest jako zmiana oœwiadcze-
nia;
4. przy zwolnieniu ucznia z zajêæ z religii na podstawie
zmiany oœwiadczenia uczniowi nie ustala siê odpowie-
dnio ocen œródrocznych i rocznych, a w dokumentacji
przebiegu nauczania nie dokonuje siê ¿adnych wpisów;
5. w przypadku nieklasyfikowania ucznia z religii w do-
kumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje
siê „nieklasyfikowany”;
6. uczeñ, który nie uzyska³ oceny rocznej z religii lub
uzyska³ roczn¹ ocenê niedostateczn¹ powinien uzu-
pe³niæ braki w nastêpnym roku szkolnym, w formach i
terminie ustalonych przez nauczyciela religii.

podstawa prawna:
§ 1 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposo-
bu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szko³ach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562
ze zmian¹ w: 2007 r. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz.
9).

II. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty – przepisy
zmieniane

1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 16 lipca 2008 r. podpisa³a, a 7 sierpnia 2008 r.
opublikowano rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolni-
ctwa zawodowego. Jest to pierwsza zmiana tekstu
rozporz¹dzenia - wesz³a w ¿ycie w dniu 22 sierpnia
2008 r..
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Rozporz¹dzenie zawiera nastêpuj¹ce zmiany (m.in.):

1. w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
do liczby zawodów ujêtych w grupie œredniej dodano 6
nowych (jest ich obecnie 208);
2. nowymi zawodami w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego s¹:
ü 311[53] technik przeróbki kopalin sta³ych (kszta³ce-

nie w technikum dla absolwentów gimnazjum),
ü 346[05] opiekun osoby starszej (kszta³cenie w szkole

policealnej w cyklu 2-letnim dla absolwentów œred-
nich szkó³ ponadgimnazjalnych),

ü 347[10] technik rzemios³ artystycznych – sztukator-
stwo i kamieniarstwo artystyczne (kszta³cenie w tech-
nikum dla absolwentów gimnazjum),

ü 713[09] monter izolacji przemys³owych (kszta³cenie
w zasadniczej szkole zawodowej w cyklu 3-letnim
dla absolwentów gimnazjum),

ü 721[05] blacharz izolacji przemys³owych (kszta³ce-
nie w zasadniczej szkole zawodowej w cyklu 2-let-
nim dla absolwentów gimnazjum),

ü 811[02] wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geo-
fizycznych (kszta³cenie w zasadniczej szkole zawo-
dowej w cyklu 3-letnim dla absolwentów
gimnazjum);

3. zmieniono nazwy 2 zawodów:
ü na technika dŸwiêku dotychczasowemu operatorowi

dŸwiêku,
ü na technika realizacji dŸwiêku dotychczasowemu

realizatorowi dŸwiêku;
4. dokonano korekt w opisie 6 zawodów:
ü technik mechanik lotniczy i technik awionik (skróco-

no kszta³cenie w cyklu do 2 lat),
ü technik organizacji reklamy i technik eksploatacji po-

rtów i terminali (dodano mo¿liwoœæ kszta³cenia w te-
chnikum dla absolwentów gimnazjum),

ü technik transportu drogowego (dodano zapis: ”wyma-
gane prawo jazdy kat. B; w szkole dla doros³ych
kszta³cenie prowadzone wy³¹cznie w formie stacjo-
narnej”),

ü technik us³ug pocztowych i finansowych (skrócono
kszta³cenie w cyklu do roku);

5. w roku szkolnym 2008/2009 prowadzi³o siê ostatni¹
rekrutacjê kandydatów na semestr pierwszy szkó³
policealnych prowadz¹cych kszta³cenie w zawodach
technik mechanik lotniczy i technik awionik w 2,5-let-
nim cyklu kszta³cenia (kszta³cenie w tym cyklu prowa-
dzi siê do jego zakoñczenia).

podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 ze zmian¹
w 2008 r. nr 144, poz. 903).

2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 29 sierpnia 2008 r. podpisa³a, a 2 wrzeœnia 2008
r. opublikowano rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³. Jest to szósta zmiana
tekstu rozporz¹dzenia - wesz³a w ¿ycie w dniu 2 wrzeœ-
nia 2008 r..

Rozporz¹dzenie zawiera nastêpuj¹ce zmiany (m.in.):

1. szko³a podstawowa (za³¹cznik nr 2) – II etap edukacy-
jny – klasy IV-VI, jêzyk polski – okreœlono, ¿e przede
wszystkim w kanonie lektur znajd¹ siê utwory zapro-
ponowane przez uczniów i nauczyciela (dwie powieœci
lub dwa zbiory opowiadañ w klasie IV oraz po trzy po-
wieœci lub trzy zbiory opowiadañ w klasach V i VI) przy
koniecznoœci systematycznego motywowania uczniów
do samodzielnego poznawania ca³ych utworów; dotych-
czasowy wykaz lektur znalaz³ siê w nowym dziale „Le-
ktura przyk³adowa”;
2. gimnazjum (za³¹cznik nr 2) – III etap edukacyjny, jê-
zyk polski – zmniejszono listê lektur z grupy „wybrane
utwory z klasyki œwiatowej” oraz „wybrane utwory z
klasyki polskiej”, wiêkszoœæ z dotychczasowych
tytu³ów znalaz³a siê w nowym dziale „Lektura
przyk³adowa”;
3. liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, techni-
kum, uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce i techni-
kum uzupe³niaj¹ce (za³¹cznik nr 4) – kszta³cenie w
zakresie podstawowym, jêzyk polski – zmniejszono li-
stê lektur z grupy „literatura polska” oraz „literatura po-
wszechna”, wiêkszoœæ z dotychczasowych tytu³ów
znalaz³a siê w nowym dziale „Lektura przyk³adowa”;
4. liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, techni-
kum, uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce i techni-
kum uzupe³niaj¹ce (za³¹cznik nr 4) – kszta³cenie w
zakresie rozszerzonym, jêzyk polski – zmniejszono li-
stê lektur z grupy „literatura polska” (tu dodano Witol-
da Gombrowicza -Trans-Atlantyk) oraz „literatura
powszechna” (tu dodano Johanna Wolfganga von Go-
ethe - Faust - fragmenty), wiêkszoœæ z dotychczaso-
wych tytu³ów znalaz³a siê w nowym dziale „Lektura
przyk³adowa”;
5. nauczyciel na ka¿dym wymienionym etapie edukacy-
jnym mo¿e wybraæ utwory niewymienione w wykazie
„Lektura przyk³adowa”.

podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. nr 51, poz.
458 ze zmianami w: 2003 r. nr 210, poz. 2041; 2005 r. nr
19, poz. 165; 2006 r. nr 228, poz. 1669; 2007 r. nr 157,
poz. 1100 i nr 171, poz. 1211; 2008 r. nr 159, poz. 992.).

3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. podpisa³a a 6 paŸdziernika
2008 r. opublikowano rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i
s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-
zaminów w szko³ach publicznych. Jest to trzecia
zmiana tekstu rozporz¹dzenia - wchodzi w ¿ycie czê-
œciowo 21 paŸdziernika 2008 r., a czêœciowo 1 wrzeœnia
2009 r..

Zmiany w rozporz¹dzeniu okreœlaj¹, i¿ (m.in.):

1. egzamin maturalny, od 1 wrzeœnia 2009 r., obejmuje
nastêpuj¹ce przedmioty obowi¹zkowe:
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• w czêœci ustnej - jêzyk polski, jêzyk obcy nowo¿yt-
ny, jêzyk mniejszoœci narodowej - dla absolwentów
szkó³ lub oddzia³ów z nauczaniem jêzyka danej mnie-
jszoœci narodowej,

• w czêœci pisemnej - jêzyk polski, jêzyk obcy nowo-
¿ytny, matematyka, jêzyk mniejszoœci narodowej -
dla absolwentów szkó³ lub oddzia³ów z nauczaniem
jêzyka danej mniejszoœci narodowej;

2. absolwent, od 1 wrzeœnia 2009 r., ma prawo
przyst¹piæ w danym roku do egzaminu maturalnego z
jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatko-
wych:
• w czêœci ustnej z jêzyka obcego nowo¿ytnego, jêzy-

ka mniejszoœci etnicznej, jêzyka regionalnego - jêzy-
ka kaszubskiego,

• w czêœci pisemnej z biologii, chemii, filozofii, fizyki
i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, histo-
rii sztuki, informatyki, jêzyka ³aciñskiego i kultury
antycznej, jêzyka mniejszoœci etnicznej, jêzyka mnie-
jszoœci narodowej, jêzyka obcego nowo¿ytnego, jê-
zyka polskiego, jêzyka regionalnego - jêzyka
kaszubskiego, matematyki, wiedzy o spo³eczeñstwie,
wiedzy o tañcu;

3. od 1 wrzeœnia 2009 r. wyd³u¿ono czas trwania obo-
wi¹zkowego egzaminu z matematyki ze 120 do 170
minut;
4. od 1 wrzeœnia 2009 r. osoby, które do roku szkolnego
2008/2009 w³¹cznie nie zda³y egzaminu maturalnego z
okreœlonego przedmiotu(-ów) albo przerwa³y egzamin
maturalny, lub zda³y egzamin maturalny i chc¹ podwy-
¿szyæ wynik egzaminu z danego przedmiotu - mog¹ po-
nownie przyst¹piæ do egzaminu maturalnego na
warunkach i w sposób obowi¹zuj¹cy do roku szkolnego
2008/2009, przez okres 5 lat od daty pierwszego egza-
minu maturalnego.

podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szko³ach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmiana-
mi w: 2007 r. Dz. U. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz.
9, nr 178, poz. 1097).

4. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
16 paŸdziernika 2008 r. uzupe³ni³ og³oszony przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej w dniu 12 maja 2008 roku
kalendarz roku szkolnego 2008/2009 o terminy egza-
minów (poza zawodowymi) i sprawdzianów.

Ustali³ nastêpuj¹ce terminy egzaminów i sprawdzia-
nów:

1. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej:
ü w szko³ach dla doros³ych, w których nauka koñczy

siê w semestrze jesiennym - 12 stycznia 2009 r. (ter-
min dodatkowy – 2.04.2009 r.),

w pozosta³ych szko³ach podstawowych - 2 kwietnia
2009 r. (termin dodatkowy - 3.06.2009 r.);

2. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w
gimnazjum:
ü w gimnazjach dla doros³ych, w których nauka koñczy

siê w semestrze jesiennym - czêœæ:
- humanistyczna - 13 stycznia 2009 r.

(termin dodatkowy - 22.04.2009 r.),
- matematyczno-przyrodnicza - 14 stycznia 2009 r.

(termin dodatkowy - 23.04.2009 r.),
- z jêzyka obcego nowo¿ytnego - 15 stycznia 2009 r.

(termin dodatkowy – 24.04.2009 r.),
ü w pozosta³ych gimnazjach - czêœæ:

- humanistyczna - 22 kwietnia 2009 r.
(termin dodatkowy - 2.06.2009 r.),
- matematyczno-przyrodnicza - 23 kwietnia 2009 r.
(termin dodatkowy - 3.06.2009 r.),

- z jêzyka obcego nowo¿ytnego - 24 kwietnia 2009 r.
(termin dodatkowy – 4.06.2009 r.);

3. Egzamin maturalny:
- czêœæ ustna – 4 - 29 maja 2009 r.,
- czêœæ pisemna – od 4 maja 2009 r.

podstawa prawna:
§ 33, § 61 i § 113 rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. 83,
poz. 562 ze zmianami w: 2007 r. Dz. U. nr 130, poz. 906;
2008 r. nr 3, poz. 9, nr 178, poz. 1097).

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela - nowoœæ

1. Minister Edukacji Narodowej:
(w porozumieniu z innymi ministrami) w dniu 4 wrzeœ-
nia 2008 roku podpisa³a, a w dniu 10 wrzeœnia 2008
roku opublikowano rozporz¹dzenie w sprawie Kapi-
tu³y do Spraw Profesorów Oœwiaty - wesz³o w ¿ycie z
dniem 18 wrzeœnia 2008 roku.

W rozporz¹dzeniu ustalono:

1. sposób powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Kapi-
tu³y do Spraw Profesorów Oœwiaty;
2. tryb pracy Kapitu³y;
3. kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego
nauczyciela zg³oszonego do nadania tytu³u honorowego
profesora oœwiaty;
4. sposób i tryb sk³adania wniosków o nadanie nauczy-
cielowi tytu³u honorowego profesora oœwiaty;
5. sposób obs³ugi administracyjno – biurowej Kapitu³y.

podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4
wrzeœnia 2008 r. w sprawie Kapitu³y do Spraw Profeso-
rów Oœwiaty (Dz. U. nr 163, poz. 1017).
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Miros³aw Rado³a
Kierownik Pracowni Kszta³cenia Ustawicznego
Informacji i Wydawnictw
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Klub Dyrektora Szko³y w Lesznie rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ we wrzeœniu 2006 roku jako projekt
edukacyjny, wówczas jeszcze Oœrodka Kszta³cenia
Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie. Pomys³odawc¹
powstania Klubu by³ pan Marek Smekta³a, obecnie Na-
czelnik Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych w Sta-
rostwie Powiatowym w Gostyniu.

G³ówn¹ ide¹ powy¿szego projektu jest:
ü wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej szkó³ i

placówek odpowiadaj¹cych potrzebom wspó³czes-
nego zarz¹dzania,

ü wspomaganie kadry kierowniczej w procesie spra-
wowanego nadzoru,

ü twórcze poszukiwanie na rzecz w³asnego rozwoju,
ü aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oœwiatowe-

go,
ü wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ.

W roku szkolnym 2007/2008 odby³o siê szeœæ
spotkañ Klubu. Na pierwszym wrzeœniowym wypraco-
wano tematykê powy¿szego projektu edukacyjnego. Z

ramienia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
opiekê nad prac¹ Klubu Dyrektora Szko³y sprawuje Mi-
ros³aw Rado³a.
W pracach Klubu uczestniczy³o od dwudziestu do trzy-
dziestu osób.
Dyrektorzy zaproponowali nastêpuj¹c¹ tematykê spot-
kañ:
1. Zmiany w prawie oœwiatowym.
2. Ocenianie wewn¹trzszkolne.
3. Nadzór  pedagogiczny dyrektora szko³y.
4. Ocenianie kszta³tuj¹ce.
5. Rola szko³y w œrodowisku lokalnym.

W dniu 28 paŸdziernika 2007 r. w ramach Klu-
bu odby³a siê I Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
zatytu³owana „Edukacja – Samorz¹d – Przysz³oœæ, skie-
rowana do dyrektorów szkó³, placówek oœwiatowych i
samorz¹dowców. G³ównym referentem spotkania by³
prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski. Poruszane
tematy dotyczy³y szeroko pojmowanej edukacji w kon-
tekœcie samorz¹dowym. Po raz pierwszy te¿ goœciliœmy
w naszym Centrum nauczycieli wêgierskich, którzy
jako uczestnicy Konferencji zaprezentowali w³asne
spojrzenie na sprawy oœwiaty.
W spotkaniu udzia³ wzi¹³ wiceprezydent Miasta Leszna
pan Zdzis³aw Adamczak oraz przedstawiciele Urzêdu
Marsza³kowskiego i Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu.
Klub Dyrektora Szko³y bêdzie kontynuowa³ swoj¹
dzia³alnoœæ w nowym roku szkolnym.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie DN

Dzia³alnoœæ Klubu Dyrektora Szko³y
w Lesznie w roku szkolnym 2007/08

Miros³aw Rado³a
Kierownik Pracowni
Kszta³cenia Ustawicznego
Informacji i Wydawnictw
Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lesznie

W dniach 8-11 paŸdzier-
nika 2008 r. w Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Lesznie
goœci³a delegacja przedstawicieli
nauczycieli wêgierskich i Instytu-
tu Bezpieczeñstwa Publicznego w
Budapeszcie. Celem wizyty goœci
z Budapesztu by³o zaprezentowa-
nie autorskich programów w ra-
mach warsztatów przygoto-
wanych dla nauczycieli naszego

regionu, a tak¿e udzia³ w II Miêdzy-
narodowej Konferencji Naukowej
zatytu³owanej „Edukacja Do-
ros³ych – Samorz¹d – Przysz³oœæ.

Delegacjê wêgiersk¹ repre-
zentowali: dr Njari Katalin, Klara
Sipos Molnarne, Spitzer Istvanne,
Katalin Holovics i Botar Bela. W
drugim dniu pobytu naszych goœci z
Wêgier odby³o siê spotkanie z pol-
skimi nauczycielami. Dziêki uprzej-
moœci pani, Teresy Domañskiej,
dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2
w Lesznie zosta³y przeprowadzone
zajêcia w klasie drugiej, trzeciej i
czwartej. Nauczyciele wêgierscy
zaprezentowali dwa programy. Pie-
rwszy dotyczy³ szeroko pojmowa-
nego bezpieczeñstwa, drugi
kszta³cenia tradycyjnych postaw i

wartoœci. Po ka¿dej lekcji odby³a siê dyskusja, podczas

II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
„Edukacja Doros³ych – Samorz¹d – Przysz³oœæ”
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której nauczyciele z Budapesztu odpowiadali na zada-
wane pytania, wyjaœniali g³ówne cele i za³o¿enia reali-
zacji powy¿szych programów. Omówili te¿ mo¿liwe
sposoby ich realizacji z uczniami szko³y podstawowej.

Efektem spotkania by³o odczuwalne zainteresowanie
prezentowan¹ tematyk¹, a tak¿e chêæ wprowadzenia pe-
wnych elementów programów do realizacji zagadnieñ
bezpieczeñstwa  i wychowania w naszych szko³ach.

W godzinach popo³udniowych nasi goœcie zwiedzili
miasto Leszno.

Kolejny dzieñ wizyty rozpoczê³a II Miêdzy-
narodowa Konferencja Naukowa skierowana do Na-
uczycieli, Dyrektorów szkó³ i placówek edukacyjnych
oraz Samorz¹dowców. Referat wprowadzaj¹cy w za-

gadnienia edukacji doros³ych wyg³osi³ prof. dr hab.
Kazimierz Przyszczypkowski, kierownik Zak³adu Po-
lityki Oœwiatowej i Edukacji Obywatelskiej Uniwer-
sytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym
prelegentem by³ dr Roman Paw³owski. Omówi³ on
kwestie zwi¹zane z blaskami i cieniami demokratyza-
cji dostêpu do edukacji na poziomie wy¿szym w
ma³ych i œrednich miastach Wielkopolski. Po przerwie
pan Miros³aw Rado³a, kierownik Pracowni Kszta³ce-
nia Informacji i Wydawnictw Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lesznie przedstawi³ prezentacjê n.t.
„Rola szko³y w œrodowisku lokalnym a edukacja do-
ros³ych”.

Goœæ z Wêgier pani dr Katalin Njari zaprezentowa³a
program „Ruch bezpieczna szko³a”, jego cele, metody
oraz formy realizacji. Panie Spitzer Istvanne i Holo-
vics Katalin pochwali³y siê doœwiadczeniami i

osi¹gniêciami, jakie odnios³y realizuj¹c program „Ry-
cerze w szkole”. Kolejny wyk³ad „Uczenie siê – przed-
siêwziêcie na ca³e ¿ycie” zaprezentowa³a pani Bo¿ena

Roszak, nauczyciel konsultant Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli w Lesznie, która podsumowa³a i za-
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koñczy³a rozwa¿ania na temat edukacji doros³ych w
kontekœcie samorz¹dowym.

Wieczorem na uroczystej kolacji zosta³o
podpisane porozumienie miêdzy Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli w Lesznie a Instytutem Bezpieczeñ-

stwa Publicznego i Zapobiegania Przestêpczoœci
Europy Œrodkowej w Budapeszcie o wzajemnej
wspó³pracy i pomocy.

G³ówne obszary tej¿e wspó³pracy dotycz¹:
1. Promowania wiedzy dot. obrony i bezpieczeñstwa w
szko³ach i placówkach.
2. Wspó³pracy z pañstwowymi i samorz¹dowymi orga-
nizacjami zajmuj¹cymi siê powy¿sz¹ problematyk¹.
3. Organizacji kursów, szkoleñ i konferencji dotycz¹cej
bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach.

W sobotê 11 paŸdziernika 2008 r. w godzinach
rannych po¿egnaliœmy naszych goœci z Wêgier, ¿ycz¹c
im szczêœliwej podró¿y z zapewnieniami rych³ego spo-
tkania.

Jesteœmy przekonani, ¿e nasza wspó³praca bê-
dzie siê rozwijaæ i przyniesie wymierne korzyœci eduka-
cyjne nauczycielom i uczniom naszego regionu.

Bo¿ena Roszak
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie
PWSZ w Lesznie

Miros³awa W¹sowska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Pod takim has³em odby³a siê
Konferencja, która zainaugurowa³a
nowy rok szkolny w Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Lesznie.
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy
szkó³ podstawowych z rejonu dzia³ania
Centrum oraz zainteresowani nauczyciele i pedagodzy
szkolni.
G³ównym celem Konferencji by³o uwra¿liwienie ucze-
stników na przestrzeganie jednego z podstawowych
praw dziecka - prawo dziecka do zdrowia.
Otwarcia dokona³ dyrektor CDN w Lesznie Pawe³ Bo-
rowski, który wprowadzi³ w tematykê spotkania komen-

tarzem do zaprezentowanego
fragmentu filmu zespo³u Pink
Floyd ,,Œciana”.
Gdy myœlimy o zdrowiu dzie-
cka, w g³ównej mierze bierze-
my pod uwagê jego zdrowie
fizyczne.
Zastanawiamy siê: ,,Czy nasze
dziecko jest fizycznie aktyw-
ne?  Czy czêsto choruje?”
Natomiast zdrowie psychiczne,
które jest równie wa¿ne, a
mo¿e bardziej, jest czêsto od-
suwane na plan dalszy, by nie
powiedzieæ bagatelizowane.
Zdrowie psychiczne dotyczy
naszych odczuæ, emocji, tego,
jak czujemy siê na swój temat,
co czujemy do innych ludzi i

jak sobie radzimy z ¿yciem. Zdrowie psychiczne
ma³ych dzieci jest zwi¹zane z ich spo³ecznym i emocjo-
nalnym rozwojem.

Organizuj¹c Konferencjê chcieliœmy odpowie-
dzieæ na wyzwanie obecnych czasów tj. poszukiwaæ od-
powiedzi na pytanie: ,,jak radziæ sobie z w³asnymi
emocjami i w³asn¹ psychik¹ oraz jak pomóc dzie-
ciom?”.

(Prze) grane dzieci
- prawo dziecka do zdrowia
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Wspó³czesna cywilizacja niesie ze sob¹ postêp a jedno-
czeœnie powoduje zagro¿enia rozwoju psychicznego, w
tym zanik zdolnoœci do mi³oœci, ,,wysychanie” uczuæ.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych postawy nauczycieli i
wychowawców pomagali nam zaproszeni specjaliœci:

ü psycholog PPP
w Rawiczu Beata
Twarda,

ü kierownik Biura
do Spraw Uzale-
¿nieñ miasta
Leszna Bo¿ena
Moksiewicz,

ü wizytator Kurato-
rium Oœwiaty
w Poznaniu Dorota
Mechliñska,

ü konsultant CDN
w Lesznie Bo¿ena
Roszak,

ü konsultant CDN
w Lesznie Iwona
Gubañska,

ü konsultant CDN
w Lesznie Mi-
ros³awa W¹so-
wska.

Uczestnicy
zauwa¿yli, ¿e na-
uczyciel na wzór te-
rapeuty powinien
widzieæ indywidual-
noœæ ucznia, spostrzegaæ zmiany zachodz¹ce w jego
zachowaniu, wygl¹dzie, wyrazie twarzy, wnikaæ w
jego sytuacje ¿yciow¹, w jego duszê, w jego prze¿ycia i
i rozumieæ je. Oddzia³ywaæ nie tylko s³owami ale bez-
poœrednim ciep³em, ¿yczliwym uœmiechem, akcep-
tuj¹cym gestem wyra¿aj¹cym autentyczne
zrozumienie. Bez wiêzi uczuciowej miêdzy wycho-
wawcami a wychowankami trudno mówiæ o pra-
wid³owym rozwoju psychicznym a tym samym o

zdrowiu.
Opiekunowie, nauczyciele, oraz cz³onkowie rodziny
pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w emocjonalnym rozwoju dziecka.
Zdrowy rozwój u dzieci wymaga:
ü bezpiecznego miejsca do mieszkania i zabawy,
ü spo¿ywania przez dziecko odpowiedniej iloœci od¿y-

wczych posi³ków,
ü mi³oœci rodziców, troskliwoœci oraz w³aœciwej opieki

pedagogicznej,
ü du¿o czasu spêdzonego na aktywnych zabawach

z innymi dzieæmi,
ü czasu wolnego na odpoczynek i na rozwój zain-

teresowañ,
ü zachêty i wsparcia opiekunów i nauczycieli,
ü prze¿yæ, które pomog¹ dzieciom w rozwoju po-

czucia w³asnej wartoœci,
ü czasu na rozumienie i ekspresjê swoich w³as-

nych uczuæ.
Dziecko jest zdrowe gdy:
ü wygl¹da na to, ¿e czuje siê bezpiecznie i swo-

bodnie a nie lêkliwie,
ü okazuje du¿¹ gamê uczuæ, pozytywnych i nega-

tywnych,
ü odnosi siê do ludzi z szacunkiem oraz dba o do-

bro innych,
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ü ³agodnie traktuje zwierzêta,
ü potrafi okazaæ z³oœæ bez ranienia siebie i innych,
ü wybiera zachowania, które s¹ bezpieczne,
ü wybiera pozytywne sposoby zwracania na siebie

uwagi,
ü potrafi broniæ siebie i staje

w obronie innych dzieci,
ü bierze aktywny udzia³ w

domowych i szkolnych
zajêciach,

ü chêtnie anga¿uje siê do
nowej zabawy, lubi po-
znawaæ nowych przyja-
ció³,

ü nie zamyka siê w sobie i
potrafi opisaæ swoje uczu-
cia zaufanej osobie,

ü po prze¿yciu rozczarowa-
nia i frustracji jest w stanie
,,otrz¹sn¹æ siê”.

Jakie czynniki
przyczyniaj¹ siê do rozwoju
zaburzeñ psychicznych u dzieci m³odszych:
ü okrutne traktowanie oraz zaniedbywanie dziecka,
ü choroba lub czynniki genetyczne,
ü nara¿enie na ska¿enie o³owiem i metalami ciê¿kimi,

lub inne czynniki zwi¹zane z zatruciem œrodowiska,
ü tragedie, które zaburzaj¹ ¿ycie dziecka w rodzinie,
ü zetkniêcie siê z przemoc¹ w rodzinie lub œrodowisku,
ü problemy zwi¹zane z bied¹,
ü powa¿ne problemy w rodzinie, w³¹czaj¹c rozwód lub

œmieræ ukochanej osoby.
Nasze samopoczucie determinowane jest przez

lêk. Dochodzi do zaostrzenia przepisów prawnych, któ-
re maj¹ nam zapewniæ poczucie bezpieczeñstwa, a fa-
ktycznie prowadzi to czêsto do pozornych dzia³añ.

Jeœli dla doros³ych opiekunów dziecka nie ma
znaczenia samopoczucie ich podopiecznych - mo¿na ta-
kie podejœcie nazwaæ zaniedbywaniem jego osoby, tym
samym ³amaniem podstawowego prawa do ¿ycia w
zdrowiu psychicznym.

W drugiej czêœci Konferencji niezwykle cenne
by³o dzielenie siê doœwiadczeniami z praktyki nauczy-
cielek realizuj¹cych Program Promocji Zdrowia Psychi-
cznego dla Dzieci M³odszych ,,Przyjaciele Zippiego”.
By³y to panie: Mariola Kajoch – nauczycielka Przed-
szkola w Goniembicach, pani Aleksandra Sobczyñska –
nauczycielka Przedszkola w Lipnie, pani Anna Kaczor –
nauczycielka ze Szko³y Podstawowej w Jutrosinie, pani
Katarzyna Szymczak ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Le-
sznie oraz pani Magdalena Bartosik ze Szko³y Podsta-
wowej nr 6 w Rawiczu. Ich wyst¹pienia bardzo
zaciekawi³y uczestników i stanowi³y zachêtê do podej-
mowania trudu realizacji tego programu.

Dope³nieniem walorów edukacyjnych konfe-
rencji ,,(Prze) grane dzieci” by³a interesuj¹co zakompo-

nowana sala konferencyjna. Wzbogacona zosta³a o ró¿-
norodne motywy plastyczne, daj¹ce uczestnikom wiele
do myœlenia. By³y to:
ü umieszczone na œcianach, schematyczne postaci du-

¿ych formatów, wyciête z czarno-bia³ych gazet i na-
klejone na arkusze
szarego papieru, po-
zbawione twarzy;

ü sylwety dzieci wyko-
nane na folii, tzw.
,,przezroczyste dzieci”,
kolorowe i z daleka
bardzo radosne, z zaba-
wkami, jednak stoj¹ce
ty³em, których twarze
by³y niewidoczne.

W pewnym sensie pro-
wokacyjne by³o roz³o¿e-
nie na pod³odze sylwet
dzieci, postaci pozbawio-
nych twarzy.
Pomys³odawc¹ i jedno-

czeœnie wykonawc¹ elementów wystroju sali by³a pani
Bogumi³a Kokosiñska, cz³onek Leszczyñskiej Sekcji
Plastyków.
Na œcianach sali widnia³y teksty, wypowiedzi uczniów
na temat: Mój dom rodzinny. Oto niektóre z nich:
ü ,,Kiedy spotka³o mnie coœ z³ego - w szkole, w rela-

cjach z rówieœnikami, nigdy nie mog³em liczyæ na ro-
dziców. To zawsze by³a moja wina – szukali jej tylko
we mnie.” (student lat 21)

ü ,,Dom rodzinny? To z jednej strony kochaj¹ca matka,
z drugiej ojciec alkoholik.” (studentka lat 21)

ü ,,Jak mogê opisaæ dom rodzinny? Chyba tylko jed-
nym s³owem – samotnoœæ. To uczucie towarzyszy mi
ka¿dego dnia.”. (mê¿czyzna lat 35)

ü ,,Uciekam z tego domu jak tylko mogê” (uczennica
14 lat)

ü ,,Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ mam do zarzucenia ojcu
to, ¿e nigdy nie okazywa³ mi uczuæ”. (licealista klasa
III)

ü ,,Mój dom rodzinny to wrzaski, ³zy, ucieczki po nocy,
zapach wódki, strach przed ojczymem.” (uczeñ lat
22)

ü ,,Moi rodzice niewiele ze sob¹ rozmawiaj¹. Raczej
wymieniaj¹ informacje o tym, co jest do zrobienia.”
(licealistka kl. II)

ü ,,Moja mama nie ma przyjació³ ani zainteresowañ,
jest absolutnie podporz¹dkowana ojcu. Nie chcê
tego.” (licealistka kl. III)

Wszystkim osobom, które uczestniczy³y w Konferencji
i tym samym potwierdzi³y zrozumienie i wagê podjêtej
tematyki, z nadziej¹, ¿e temat ,,(Prze) grane dzieci” bê-
dzie pomocny w uwra¿liwianiu innych doros³ych - dziê-
kujemy.
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