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Szanowni Pañstwo!

Po prawie spokojnym
czasie wakacji wróæmy do refle-
ksji o ró¿nych aspektach pracy na-
uczyciela i szko³y. W bie¿¹cym
numerze ,,Problemów Oœwiaty i
Wychowania’’ proponujemy prze-
gl¹d interesuj¹cych artyku³ów, tra-
ktuj¹cych o sprawach nauczania,
wychowania i zarz¹dzania szko³¹.

Najwa¿niejszymi wydaj¹
siê refleksje o najnowszej reformie
programowej pisane z doœwiadczeñ
przeprowadzonych zajêæ, jak i
g³êbokich przemyœleñ, bo przecie¿
rozporz¹dzenie minister Katarzyny
Hall obowi¹zuje ju¿ od pó³ roku,
choæ realizowane bêdzie w ci¹gu
kilku lat. Ponadto proponujemy
lekturê badañ pogl¹dów szóstokla-
sistów na pracê. Praca zawodoz-
nawcza w szko³ach wygl¹da nie
ukrywajmy – ró¿nie. Jest jednak
bardzo istotna dla wyrobienia w
uczniach pogl¹dów dotycz¹cych
wyborów drogi ¿yciowej. Nauczy-
ciel mo¿e pomóc w okreœleniu po-
trzeb, okreœliæ umiejêtnoœci. W tym
samym dziale ,,Wychowanie’’ znaj-
duje siê przegl¹dowy artyku³ o na-

rkotykach. To te¿ niebagatelny pro-
blem wychowawczy naszych cza-
sów i naszych szkó³. PrzeœledŸmy
wiêc historiê narkomanii. W dziale
,,Dydaktyka’’ proponujemy plene-
rowe nauczanie historii na
przyk³adzie tematu dla IV klasy
,,Najdawniejsi ludzie’’. To projekt
edukacyjny, w który byli zaanga¿o-
wani uczniowie, którzy samodziel-
nie zdobywali informacje, póŸniej
zastosowane w praktyce. Ponadto
zwracamy uwagê na znaczenie kon-
kursów dla uczniów, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem konkursu
literacko plastycznego o Sta-
nis³awie Leszczyñskim oraz o za-
stosowaniu matematyki w
bankowoœci i finansach. Piszemy
równie¿ o zmianach w prawie
oœwiatowym oraz o Roku Juliusza
S³owackiego.

Czytajmy wiêc o szkole, do której
wróciliœmy w pe³ni si³ i nowego
spojrzenia na jej problemy.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Rozstrzygniêcie konkursu na stanowisko dyrektora CDN
w Lesznie

Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 7.07.2009 r. w siedzibie Departa-
mentu Edukacji i Nauki Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu zosta³
przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Lesznie. Konkurs wygra³ ponownie pan Pawe³
Borowski, któremu Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego Uchwa³¹
z dnia 30.07.2009 r. powierzy³ obowi¹zki dyrektora CDN w Lesznie na
okres 5 lat.

Szanownemu Panu Paw³owi Borowskiemu Dyrektorowi Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Lesznie serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c dalszych sukcesów
w rozwoju placówki, szczêœcia, ludzkiej ¿yczliwoœci i spe³nienia marzeñ.

Œwiat nale¿y do ludzi, którzy maj¹ odwagê marzyæ i ryzykowaæ,
aby spe³niaæ swoje marzenia. I staraj¹ siê robiæ to jak najlepiej.

(Paulo Coelho)

Redakcja „Problemów Oœwiaty i Wychowania”
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Wychowanie

Aldona Baradzi-Pyt
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Œwidnicy
Doktorantka Dolnoœl¹skiej Wy¿szej Szko³y Eduka-
cji we Wroc³awiu

Pojêcie pracy w rozumieniu uczniów klas szóstych

Jest du¿o rodzajów wypraw, jednak do ka¿dej
trzeba siê odpowiednio przygotowaæ. Zawsze lepiej jest
w drogê udaæ siê z drugim cz³owiekiem, starszym, do-
ros³ym, bardziej doœwiadczonym. Ma siê bowiem cich¹
nadziejê, ¿e bêdzie on wspiera³, naprowadza³ gdy zbo-
czy siê ze œcie¿ki, mocno trzyma³ za rêkê, daj¹c poczu-
cie bezpieczeñstwa. W tê drogê nie mo¿na wyruszyæ za
póŸno, bo wtedy nawet on nie bêdzie w stanie nam po-
móc.

1. Refleksje na temat pojêcia „praca”

Niniejszy artyku³ opiera siê na wypowiedziach
uczniów klas szóstych jednej z wiêkszych œwidnickich
szkól dotycz¹cych rozumienia pojêcia pracy.
Zadaniem dzieci by³o wypowiedzenie siê miêdzy inny-
mi na nastêpuj¹ce tematy:
Czym jest praca? Dlaczego ludzie pracuj¹? Jaki zawód
jest atrakcyjny? Które z mediów pomagaj¹ znaleŸæ cie-
kaw¹ pracê? Czy kszta³cenie pozwala zdobyæ atrakcyj-
ny zawód? W jakich miejscach mo¿na zdobyæ poradê
zawodoznawcz¹? Czy teraz powinieneœ zastanawiaæ siê
nad prac¹ w przysz³oœci? Czy masz zainteresowania i
jak je rozwijasz?

Badanie mia³o wiêc na celu poznanie wiedzy
12-13-latków na temat zagadnieñ zwi¹zanych z prac¹.
Patrz¹c z perspektywy doros³ego, szóstoklasiœci powin-
ni mieæ ju¿ ogólne wyobra¿enie o pracy, poniewa¿ od
najm³odszych lat œwiadomie lub nieœwiadomie przy-
gotowywani s¹ do ¿ycia w doros³ym œwiecie. Jednym z
przejawów tej doros³oœci jest w³aœnie wykonywanie
pracy, która pozwoli im zaspokajaæ potrzeby ¿yciowe,
zarówno fizjologiczne, jak i duchowe oraz spo³eczne. Z
czasem powinny one przejawiaæ siê d¹¿eniem do samo-
realizacji i transcendencji.

Potocznie „pracê” definiuje siê jako po³¹czon¹ z
wysi³kiem fizycznym, œwiadom¹ i celow¹ dzia³alnoœæ
cz³owieka, zwi¹zan¹ z przekszta³caniem i przystosowy-
waniem otaczaj¹cej go rzeczywistoœci (spo³ecznej i

przyrodniczej) do jego potrzeb (B. Bittner, 2000,
s.34).Autorka okreœla j¹ jako jedn¹ z podstawowych
form aktywnoœci cz³owieka za pomoc¹, której jednostki
zapewniaj¹ sobie byt materialny oraz zaspakajaj¹ ele-
mentarne potrzeby ¿yciowe organizmu.

Praca jest sposobem i zarazem metod¹ zapew-
nienia sobie i spo³eczeñstwu elementarnych warunków
egzystencji. To tak¿e forma aktywnoœci, dziêki, której
cz³owiek zmierza do ograniczenia lub uniezale¿nienia
siê od œrodowiska naturalnego. Barbara Bittner uwa¿a,
i¿ nade wszystko praca jest wartoœci¹.

Praca oznacza ka¿d¹ dzia³alnoœæ, jak¹
cz³owiek spe³nia, bez wzglêdu na jej charakter i okoli-
cznoœæ. To znaczy ka¿d¹ dzia³alnoœæ cz³owieka, któr¹
za pracê uznaæ nale¿y poœród ca³ego bogactwa czynno-
œci, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez sam¹
swoj¹ naturê, poprzez samo cz³owieczeñstwo” (Jan
Pawe³ II,  1982).

Dla Koœcio³a, praca jest, wiêc powo³aniem,
form¹ aktywnego ¿ycia, obowi¹zkiem ka¿dego
cz³owieka. Jest powinnoœci¹ wynikaj¹c¹ z przyrodzonej
i nadprzyrodzonej godnoœci cz³owieka.

Pojêciem „praca” zajmuje siê zatem wiele
nauk, rozpatrywane jest na ró¿nych p³aszczyznach. Psy-
chologia traktuje pracê jako element rozwoju cz³owie-
ka, etyka zwraca uwagê na moralny jej charakter, religia
chrzeœcijañska rozpatruje j¹ jako powo³anie, ekonomia
zwraca uwagê na jej materialne pod³o¿e, natomiast pra-
wodawstwo uznaje pracê za podstawowe prawo jedno-
stki. Wszystkie jednak nauki zgodz¹ siê ze
stwierdzeniami, ¿e:

ü ka¿dy cz³owiek ma prawo do pracy,
ü ka¿dy cz³owiek powinien uzyskaæ takie przygotowa-

nie do pracy i taki stan,
ü kompetencji, który zagwarantuje mu szansê bycia

podmiotem ,
ü ka¿dy pracuj¹cy ma prawo do pozyskiwania w dro-

dze pracy zawodowej,
ü minimum œrodków niezbêdnych do egzystencji jego i

rodzinie.

2. Wypowiedzi uczniów na temat pracy

D¹¿enie do zrozumienie przez dzieci pojêcia
pracy, jako wartoœci samej w sobie powinno byæ myœl¹
przewodni¹ ludzi doros³ych uczestnicz¹cych w procesie
wychowywania i kszta³cenia, a sposobem weryfikacji
powinny byæ badania.

,,QUO VADIS, M£ODY CZ£OWIEKU”?
CZYLI WYPRAWA  W  DOROS£OŒÆ

OCZAMI  SZÓSTOKLASISTY
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Wyniki takich badañ chcê teraz przytoczyæ.

Przypomnê, ¿e badania przeprowadzono w 2006r., w
jednej z wiêkszych œwidnickich szkó³, uczestniczyli w
nich uczniowie szeœciu klas szóstych.

Uczniowie odpowiadali na 21 pytañ zamkniê-
tych. Ka¿dy punkt ankiety zak³ada³ tak¿e mo¿liwoœæ
odpowiedzi w sposób otwarty. Wyniki badania przed-
stawia³y siê nastêpuj¹co:

Wiêkszoœæ uczniów, bo 56% badanej grupy
nie potrafi powiedzieæ, czy praca jest obowi¹zkiem.
Tylko 15% uwa¿a, ¿e nim jest, a  29% ¿e nie.
Uzasadniaj¹c swoj¹ wypowiedŸ za lub przeciw trakto-
waniu pracy tylko za obowi¹zek, uczniowie pisz¹:

TAK:
ü praca jest prac¹
ü trzeba chodziæ do pracy,
ü ¿eby mieæ pieni¹dze.

NIE:
ü gdyby by³a obowi¹zkiem, nie by³oby bezrobocia,
ü mo¿e te¿ byæ przyjemnoœci¹,
ü ludzie pracuj¹ i s¹ z tego dumni,
ü pracuje tylko ten, co chce.

W niektórych opiniach zaznacza siê istotny
element, z którym kojarzy siê praca-pieni¹dze.
Wype³nianie obowi¹zku pracy jest nagradzane zap³at¹,
tak jak dobra ocena w szkole za posiadan¹ wiedzê. Te
opinie nie dziwi¹. Natomiast zastanawiaj¹ce jest to, ¿e
uczniowie podaj¹ rozbie¿ne s¹dy, dotycz¹ce gratyfika-
cji finansowej. Dla jednych praca jest tylko obo-
wi¹zkiem, bo daje pieni¹dze. Dla innych nim nie jest, bo
trzeba pracowaæ, aby mieæ pieni¹dze. Byæ mo¿e czêœæ
uczniów nie rozumie s³owa „obowi¹zek”?

Wczeœniejsze wypowiedzi wskazuj¹ na to, i¿
uczniowie pracê wi¹¿¹ z finansami. Potwierdzi³o siê to
z odpowiedzi¹ w nastêpnym pytaniu. Uczniowie twier-
dzili, i¿ ludzie pracuj¹ dla pieniêdzy-74% badanych.
Nastêpnie z poczucia obowi¹zku-14%, aby byæ potrzeb-
nym odpowiedzia³o 11% badanych, dla przyjemnoœci
okreœli³o 4% respondentów, pozostali uczniowie odpo-
wiedzieli:„aby mieæ pieni¹dze na utrzymanie rodziny”,
co oczywiœcie wi¹¿e siê z odpowiedzi¹ pierwsz¹.

Nasuwa siê zatem wniosek, ¿e gdyby ludzie
posiadali pieni¹dze, to wiêkszoœæ z nich nie mia³aby po-
wodu, ¿eby podj¹æ pracê. Praca zawodowa nie kojarzy
siê uczniom z pe³nieniem roli spo³ecznej i tworzeniem
dóbr spo³ecznie u¿ytecznych, tylko z „zarabianiem pie-
niêdzy”. Wskazana by³aby tutaj zamiana s³ów z pracy
zawodowej na pracê zarobkow¹, bardziej adekwatna do
opinii uczniów.

Nastêpnie 61% badanych odpowiedzia³o, ¿e
praca mo¿e byæ wa¿na dla ludzi, a 39% w ogóle siê nie
wypowiedzia³o. Nie by³o odpowiedzi przecz¹cej, czyli
uczniowie uwa¿aj¹, ¿e praca jest wa¿na dla ludzi lub od-
powiadaj¹ „nie wiem”.

a) zainteresowania uczniów

Zdecydowana wiêkszoœæ badanej grupy, bo
prawie 80% stwierdzi³a, ¿e ma zainteresowania, 15%
nie myœla³a o tym, a 5% niczym siê nie interesuje.
G³ównie zainteresowania dotycz¹:
ü sportu, ( 20%)
ü informatyki,( 15%)
ü plastyki,( 45%)

Wiêkszoœæ uczniów, bo 49% badanej grupy
bierze udzia³ w kó³kach zainteresowañ na terenie szko³y
lub poza ni¹. Nieco mniejsza liczba osób-39% uczniów
rozwija swoje zainteresowania w domu. Niewielka licz-
ba, bo 3% rozwija swoje zainteresowania przy
wspó³udziale rodziców.

Z powy¿szych danych wynika, ¿e prawie
po³owa badanych korzysta z zajêæ zorganizowanych na
zajêciach szkolnych lub pozaszkolnych. Zatem szko³a i
inne instytucje kulturalno-oœwiatowe czy sportowe
maj¹ pewien wp³yw na kszta³towanie zainteresowañ
uczniów, byæ mo¿e zawodoznawczych.

Interesuj¹ce jest, czy uczniowie widz¹
zwi¹zek atrakcyjnego zawodu z zainteresowaniami. Z
danych wynika, ¿e 46% badanych „atrakcyjny” zawód
wi¹¿¹ z wyra¿eniem „dobrze p³atny”, tylko 37% ucz-
niów z zainteresowaniami. Pozosta³e wypowiedzi
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: ciekawy-29%, za gra-
nic¹-4%, na stanowisku kierowniczym-4%. Na podsta-
wie tych wypowiedzi mo¿na stwierdziæ, ze 76%
badanej grupy, uwa¿a, ¿e atrakcyjny zawód powinien
byæ ciekawy lub zgodny z zainteresowaniami. Nale¿y
dodaæ, ¿e niektórzy uczniowie zaznaczali dwie odpo-
wiedzi, ³¹cz¹c najczêœciej zawód zgodny z zaintere-
sowaniami lub ciekawy z dobrze p³atnym.

b) atrakcyjny zawód

Uczniowie wyjaœnili, co rozumiej¹ pod pojê-
ciem „atrakcyjny zawód”. Wiêkszoœæ z nich, bo 62%
twierdzi³a, ¿e nauka rozumiana jako kszta³cenie w pla-
cówce zinstytucjonalizowanej pozwala na zdobycie
atrakcyjnego zawodu, a tym zawodem jest:
ü prawnik, prokurator, pracownik s¹dowy, sêdzia,
ü nauczyciel,
ü lekarz, psycholog,
ü naukowiec, archeolog.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uczniowie wymieniaj¹
zawody, które wymagaj¹ wy¿szego wykszta³cenia. Za-
tem atrakcyjnoœæ mo¿e wi¹zaæ siê z poziomem wy-
kszta³cenia. Wymieniane zawody, w du¿ej mierze s¹
dobrze p³atne (zw³aszcza, jeœli zrobi siê w nich karierê),
poza tym s¹ ciekawe. Zatem wypowiedzi te wi¹¿¹ siê z
poprzednimi analizami, dotycz¹cymi atrakcyjnoœci pra-
cy.

Interesuj¹ce jest, czy uczniowie klasy VI
wiedz¹, jaki zawód chcieliby wykonywaæ. Zebrany ma-
teria³ pozwala stwierdziæ, ¿e 58% badanej grupy ma ju¿
wybrany zawód, 37% uczniów nie zastanawia³a siê nad
tym, a 4% osób uwa¿a, ¿e s¹ inne sposoby zdobywania
pieniêdzy.
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Dalsze wyniki badañ wskazuj¹ na to, i¿ ucz-
niowie uwa¿aj¹, ¿e ju¿ teraz powinni zastanawiaæ siê
nad prac¹ w przysz³oœci i powinni siê uczyæ-53%, mniej
ni¿ 1/5 badanych, bo 19% uwa¿a, ¿e najpierw musz¹
skoñczyæ szko³ê. Uczniowie, którzy maj¹ jeszcze czas
stanowi¹ 14% badanych, a 12% myœli, ¿e za kilka lat
mo¿e siê wszystko zmieniæ, zatem teraz nie nale¿y za-
stanawiaæ siê nad prac¹, pozostali uczniowie pisz¹, ¿e
nie myœleli o tym.
Zatem po³owa badanej grupy myœli o pracy, a pozosta³a
czêœæ zamierza zrobiæ  to póŸniej.

c) zawód rodziców

Wœród badanej grupy 50% osób nie chcia³oby
w przysz³oœci wykonywaæ zawodu swoich rodziców.
Uzasadniali to nastêpuj¹co:
ü stawiam sobie inne cele w ¿yciu (12%),
ü ja mam inne zainteresowania (14%),
ü to bardzo trudna praca, (12%),
ü nie lubiê ciê¿ko pracowaæ (12%).

Zatem uczniowie, zwracaj¹ uwagê na zgod-
noœæ pracy z zainteresowaniami, p³acê i wygodê. Nie
chc¹ ciê¿ko pracowaæ, prawdopodobnie myœl¹ o pracy
fizycznej.

d) porada zawodoznawcza

Na pytanie: „Czy znasz miejsca, w których
mo¿na uzyska porady zawodoznawczej?” wiê-
kszoœæ-44% odpowiedzia³a, ¿e zna. Nastêpnie 39% ucz-
niów „nie myœla³o o tym”, zapewne jest to ta grupa,
która myœli, ¿e ma jeszcze czas, aby myœleæ o pracy w
przysz³oœci. Pozosta³e 17% respondentów nie zna ta-
kich miejsc.

Najczêstsze odpowiedzi dotyczy³y urzêdu pra-
cy-51%, szko³y-43%, zak³adu pracy-14%. Tylko 3%
badanej grupy, poda³o poradniê psychologiczno-peda-
gogiczn¹.

Miejscem, gdzie znaleŸæ informacje dotycz¹ce
ciekawej pracy jest Internet, odpowiedzia³o tak 64% ba-
danych. Nastêpnie w prasie-33%, w telewizji-20%, w
radiu-5%. Nale¿y dodaæ, ze uczniowie podkreœlali
niekiedy dwie odpowiedzi, ³¹cz¹c Internet z pras¹, rza-
dziej Internet z telewizj¹

Na zakoñczenie uczniowie mieli wyraziæ swo-
ja opiniê, które osoby lub media mog¹ mieæ wp³yw na
wybór zawodu. Zdecydowana wiêkszoœæ uczniów, bo
69% uwa¿a³a, ¿e sami zdecyduj¹. Jedna trzecia grupy
powiedzia³a, ¿e rodzice. Pozosta³e wypowiedzi doty-
czy³y mediów, rówieœników.

3. Konkluzja badañ

Analiza badañ pozwala wysun¹æ kilku wnio-
sków:
Czêœæ uczniów myli pojêcia: praca- zawód, funkcja, nie
rozumie pojêæ przywilej-obowi¹zek. Prawdopodobnie
dlatego nie wypowiada siê na ten temat.

Wartoœciami pracy uznawanymi przez ucz-
niów s¹: finanse, wykszta³cenie. Zawód „atrakcyjny”
to: dobrze p³atny, zgodny z zainteresowaniami i ma³o
uci¹¿liwy. Zawodami preferowanymi przez uczniów
s¹: lekarz, nauczyciel, prawnik, informatyk, aktor, pio-
senkarz.

Ciekawym spostrze¿eniem jest to, ¿e ucznio-
wie za najlepsze œrodki informacji o pracy uwa¿aj¹ In-
ternet i prasê. Zaprzecza to wiêc, teraŸniejszemu
przekonaniu o niewiarygodnoœci i szkodliwoœci global-
nego ³¹cza oraz nieatrakcyjnoœci i braku aktualnoœci w
drukowanych mass mediach.

Uogólniaj¹c dane zebrane w tym artykule,
stwierdzam ¿e tylko po³owa badanej grupy ma w³asny
pogl¹d na temat pracy, zastanawia siê ju¿ teraz (czyli w
kl. VI) jaki zawód chcia³aby wykonywaæ, gdzie szukaæ
informacji zawodoznawczych, jaki zawód jest atrakcyj-
ny. Pozostali uczniowie myœl¹, ¿e maj¹ jeszcze czas na
te rozwa¿ania. Niepokoj¹ce s¹ wypowiedzi uczniów
typu: „nie wiem”, „nie zastanawia³em siê”, mo¿e warto
pomyœleæ o wprowadzeniu do programu nauczania
przedmiotu o nazwie Techniki Podejmowania Decyzji,
na którym uczniowie uczyliby siê radziæ sobie z proble-
mami, a na pewno takim problemem jest wybór
przysz³ego zawodu, przysz³ej pracy. Ewentualnie wpro-
wadzenie na ró¿nych przedmiotach elementów zawo-
doznawstwa.

Wydaje mi siê, ¿e oprócz treœci programowych
niezmiernie istotne jest rozwijanie w szkole pojêcia pra-
cy, wskazywanie m³odym ludziom wartoœci z ni¹
zwi¹zanych, uczenie szacunku do niej, przygotowywa-
nie do wykonywania zawodu, wyznaczanie celów i am-
bicji.

Kszta³towanie pojêcia pracy mo¿e przypomi-
naæ wyprawê górsk¹. To od doros³ych zale¿y, jak pokie-
ruj¹ dzieckiem. Mog¹ wybraæ szlak ¿ó³ty, który jest
prosty, przejrzysty, ma³o lub mniej mêcz¹cy, ale tak¿e
du¿o d³u¿szy. Co gorsze nie zawsze mo¿e on pomóc w
uzyskaniu takich samych wra¿eñ, daæ uczucie satysfa-
kcji, zaprowadziæ na szczyt. Szlak czarny jest mo¿e bar-
dziej krêt¹ i zawi³¹ drog¹. Wymaga poœwiêcenia i
nieustannej walki z napotkanymi przeszkodami, a tak¿e
z w³asnym zmêczeniem. Pokonanie go jednak mo¿e byæ
najwiêkszym ¿yciowym tryumfem i sensem tej wypra-
wy.

Nie wa¿ne, któr¹ œcie¿kê wybierzemy, wa¿ne
jednak, aby by³a ona zaplanowana. Tylko jej wczeœniej-
sze okreœlenie daje szansê na rozs¹dne podjêcie decyzji,
znalezienie mo¿liwoœci i osi¹gniêcie celów. Czêsto
bowiem zbyt póŸno zaczynamy siê zastanawiaæ nad
wyborem kierunku ¿yciowej drogi. Jest siê wtedy zmu-
szonym do pod¹¿ania niechcianym, niepotrzebnie wy-
czerpuj¹cym szlakiem czarnym lub przeciwnie za ma³o
wymagaj¹cym szlakiem ¿ó³tym, który spowoduje zaha-
mowanie rozwoju, marnotrawstwo si³ i „talentu”.

Nale¿y wiêc, jak najwczeœniej zacz¹æ rozma-
wiaæ z uczniem. Powinno siê dostrzec jego umiejêtno-
œci, pomóc mu w okreœleniu potrzeb, odnaleŸæ jego
pragnienia. Tylko ten sposób daje mo¿liwoœæ póŸniej-
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Nie ma chyba na œwiecie cz³owieka, który nie
marzy³by o wielkim szczêœciu, o ¿yciu bez problemów,
bez trosk i bez ci¹g³ego zamartwiania siê. W ludzk¹ na-
turê wpisane jest pod¹¿anie za szczêœciem. Nie zawsze
jednak mo¿emy je odczuwaæ. Kiedy nie jest to nam
dane uciekamy od przykrej rzeczywistoœci, a w swej
wyobraŸni pod¹¿amy za tym upragnionym uczuciem.
Gdy jednak wyobraŸnia ju¿ nie wystarcza siêgamy po
œrodki dziêki, którym znów odczujemy to b³ogie szczê-
œcie i pozbêdziemy siê wszelkich problemów. Kiedy
jednak œrodek przestanie dzia³aæ powróci straszna rze-
czywistoœæ, a wiêc ¿eby od niej uciec znów go za¿yje-
my, a potem znów i znów... I tak nasze b³ogie szczêœcie
zamieni siê w najgorszy koszmar. Koszmar zwany na-
rkomani¹.
Narkomania jest zjawiskiem nadu¿ywania ró¿nych œro-
dków psychoaktywnych (narkotyków), które wp³ywaj¹
na psychikê cz³owieka, w konsekwencji czego zmienia
siê jego œwiadomoœæ, zniekszta³caj¹c odbiór otaczaj¹cej
rzeczywistoœci i samego siebie.

Substancje psychoaktywne mo¿na podzieliæ
na trzy podstawowe grupy:
1. Œrodki odurzaj¹ce i uspokajaj¹ce (opiaty, przetwory
konopi indyjskich, leki nasenne i uspokajaj¹ce);
2. Œrodki pobudzaj¹ce (kokaina, substancje psychosty-
muluj¹ce- amfetamina i kofeina);
3. Œrodki halucynogenne (lotne rozpuszczalniki oraz
substancje halucynogenne, na przyk³ad LSD, psylocy-
bina, meskalina).

Wielu z nas uwa¿a, ¿e narkotyki s¹ plag¹ XX i XXI wie-
ku i ¿e pojawi³y siê dopiero w obecnych czasach wraz z
rozwojem nauki i techniki. Nic bardziej mylnego.

Narkotyki wczoraj

Historia narkotyków zaczyna siê ju¿ w staro¿ytnoœci.
Wówczas jednak nie by³y one takim zagro¿eniem dla
ludzkoœci jak w obecnych czasach. W staro¿ytnoœci
by³y stosowane g³ównie ró¿nego rodzaju œrodki odu-
rzaj¹ce pochodzenia roœlinnego. Stosowali je kap³ani
lub szamani przy obrzêdach religijnych. Narkotyki by³y
u¿ywane przez Sumerów, Egipcjan, Persów, Chiñczy-
ków, Hindusów, ludy z Ameryki Po³udniowej. Homer ,
Hipokrates i Herodot wspominali o tych substancjach w
swoich dzie³ach. Oprócz zastosowania w obrzêdach re-
ligijnych, narkotyki by³y te¿ stosowane jako œrodki
uœmierzaj¹ce ból oraz po to, aby doœwiadczyæ nowych
wra¿eñ, doznaæ przyjemnoœci. Indianie siêgali po na-
rkotyki w celu st³umienia uczucia g³odu lub os³abienia
zmêczenia spowodowanego prac¹ albo pokonywaniem
du¿ych odleg³oœci. Kultury staro¿ytne zna³y takie roœli-
ny psychoaktywne jak: mak, konopie indyjskie, koka,
grzyby halucynogenne, peyotl, winoroœl banisteriopsis.
Konopie indyjskie znane by³y w kulturze chiñskiej i in-
dyjskiej ju¿ oko³o 5000 lat p.n.e. Zgodnie z indyjskimi
œwiêtymi ksiêgami Wed to bóg Sziwa zes³a³ konopie in-
dyjskie, które mia³y uprzyjemniæ ¿ycie staro¿ytnych
mieszkañców Indii - Ariów. Zapisy o konopiach indyj-
skich zosta³y znalezione tak¿e w œwiêtych pismach per-
skich - Awestach z VI w. p.n.e. Z tego okresu pochodz¹
te¿ greckie i asyryjskie Ÿród³a donosz¹ce o za¿ywaniu
konopi w czasie obrzêdów religijnych. W VII wieku za-
¿ywanie konopi upowszechni³o siê na terenach zamie-
szkiwanych przez muzu³manów (basen Morza
Œródziemnego). Z wysuszonych liœci konopi indyjskich
otrzymywano marihuanê, z zagêszczonego soku - ha-
szysz. Przetwory z konopi indyjskich sta³y siê trady-
cyjn¹ u¿ywk¹ muzu³manów. W XVI wieku hiszpañscy

NARKOTYKI  WCZORAJ  I  DZIŒ

szej realizacji marzeñ, odnalezienia sensu w doros³ym
¿yciu.

Sumienie, obowi¹zek i mi³oœæ ka¿dego rodzi-
ca i nauczyciela nakazuj¹ wiêc zadaæ pytanie: „Quo va-
dis, mój m³ody cz³owieku”?
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kolonizatorzy przywieŸli konopie do Ameryki Œrodko-
wej i Meksyku, a st¹d rozpoczê³a siê ekspansja u¿ywa-
nia tej roœliny na terenie Ameryki Pó³nocnej. Konopie
indyjskie spotkaæ te¿ mo¿na w ró¿nych odmianach w
innych czêœciach globu - w Afryce Pó³nocnej wœród
Berberów (mieszkañcy Maroka i Algierii) oraz w Azji
Po³udniowo-Wschodniej (Wietnam, Laos, Kambod¿a,
Tajlandia). W Europie konopie indyjskie znalaz³y siê
prawdopodobnie na skutek podbojów Hiszpanii przez
Maurów. Szersze ich zastosowanie nast¹pi³o dopiero w
XIX wieku, kiedy to zosta³y one przywiezione przez
francuskich ¿o³nierzy armii Napoleona wracaj¹cych z
Egiptu. Wtedy te¿ substancj¹ t¹ zainteresowa³o siê œro-
dowisko medyczne. Substancje uzyskiwane z konopi
indyjskich znalaz³y zastosowanie w XIX-wiecznej me-
dycynie i by³y u¿ywane jako lek przeciwbólowy, nasen-
ny, ³agodz¹cy md³oœci, wzmacniaj¹cy apetyt,
stosowany w schorzeniach p³uc oraz chorobach psychi-
cznych, a tak¿e poza medycyn¹. Powstawa³y wówczas
tak zwane „kluby haszystów”, do których licznie nale-
¿a³a cyganeria artystyczna i œrodowiska intelektuali-
stów. W XX wieku marihuana i haszysz sta³y siê
popularnymi u¿ywkami wœród muzyków oraz wœród
m³odzie¿y kontestuj¹cej w latach szeœædziesi¹tych. Pod
koniec XIX wieku narkotyki cieszy³y siê du¿¹ popular-
noœci¹ wœród artystów. W tych krêgach palono wów-
czas opium i przyjmowano morfinê. Moda na narkotyki
zapanowa³a te¿ w okresie miêdzywojennym, kiedy to
artyœci i arystokracja z Europy za¿ywali liczne œrodki
odurzaj¹ce. Jednak na sta³e do historii narkotyki zosta³y
wprowadzone w epoce hipisowskiej. Ruch hipisowski
nale¿a³ do najbardziej popularnych i spektakularnych
ruchów m³odzie¿owych lat szeœædziesi¹tych i siedem-
dziesi¹tych XX wieku. Zbuntowani m³odzi ludzie po-
rzucili spo³eczeñstwo konsumpcyjne, zmaterializowane
i skomputeryzowane. Odrzucili równie¿ wiêkszoœæ
norm spo³ecznych, zasady moralne i wartoœci przyjmo-
wane przez ogó³ spo³eczeñstwa. Opowiadali siê za wol-
noœci¹ osobist¹, porzucili naukê i pracê, utrzymywali
siê z dobroczynnoœci lub zajêæ dorywczych. By³ to ruch,
który zerwa³ z cywilizacj¹, natomiast g³osi³ powrót do
ubóstwa i ¿ycia w komunie. Chcieli znieœæ w³asnoœæ
prywatn¹ i wprowadzili handel wymienny. Byli przyja-
Ÿnie nastawieni do innych ludzi. G³osili mi³oœæ, rów-
noœæ, radoœæ i pacyfizm. Eksperymentowali z
narkotykami - czêsto palili marihuanê i haszysz, za¿y-
wali amfetaminê. Organizatorem ruchu hipisów i jego
g³ównym ideologiem by³ profesor psychologii klinicz-
nej na Uniwersytecie Kalifornijskim - T. Leary. Sfor-
mu³owa³ on pierwsze pogl¹dy przyjête przez hipisów,
które ³¹czy³y ideologiê beatników, buddyzmu oraz po-
twierdzenie wp³ywu narkotyków na zmianê osobowo-
œci (badania przeprowadzi³ na w³asnej osobie). Drugim
propagatorem idei hipisowskiej by³ G. Wright, a do nie-
go do³¹czyli inni zwolennicy ruchu, g³ównie pisarze i
poeci: A. Ginsberg, R. Alpert, L. Kandel, którzy two-
rzyli swoje prace pod wp³ywem narkotyków. Nierzadko
w narkotykach hipisi próbowali znaleŸæ w³asn¹ drogê
¿ycia. M³odzie¿ zaczê³a siê degenerowaæ pod wp³ywem
alkoholu i narkotyków. Czêsto wskutek nadu¿ywania

tych substancji zapadali na choroby psychiczne. W
Amsterdamie, Berlinie i Londynie zosta³y za³o¿one ko-
muny hipisowskie, które z czasem przekszta³ci³y siê w
oœrodki rehabilitacyjne dla narkomanów i alkoholików.
Niewiedza o uzale¿nieniach i przekonanie o pozytyw-
nym wp³ywie na organizm cz³owieka substancji narko-
tycznych doprowadzi³y do upowszechnienia siê w
Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej
preparatów leczniczych z dodatkiem ró¿nych substancji
psychoaktywnych powoduj¹cych uzale¿nienia. Od
po³owy XIX wieku mo¿na mówiæ o zjawisku uzale¿nie-
nia od narkotyków jako problemie spo³ecznym. Lata
siedemdziesi¹te XX wieku by³y powa¿nym zwrotem w
u¿ywaniu substancji psychoaktywnych. Ich u¿ywanie
sta³o siê powszechne i zmieni³ siê cel u¿ywania. Po na-
rkotyki siêgano w celu rekreacyjnym i relaksacyjnym.
Doprowadzi³o to do powstania zjawiska narkomanii
wœród m³odzie¿y. Stopniowo tendencje te pog³êbia³y
siê. Siêganie po narkotyki przesta³o byæ tylko elemen-
tem kultury m³odzie¿owej czy zachowaniem w³aœci-
wym dla tak zwanego marginesu spo³ecznego i mia³o
miejsce we wszystkich warstwach spo³ecznych, mimo
¿e produkcja i handel narkotykami by³y nielegalne. Na-
turalnym skutkiem upowszechnienia u¿ywania narko-
tyków by³ wzrost liczby osób od nich uzale¿nionych.
Lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te XX wieku przy-
nios³y nowe motywy brania narkotyków. Wiele z nich
(amfetamina, marihuana) znalaz³o zastosowanie jako
œrodki podnosz¹ce efektywnoœæ dzia³alnoœci zawodo-
wej lub procesów uczenia siê. Z tego powodu po sub-
stancje psychoaktywne zaczê³y siêgaæ osoby pracuj¹ce
w sytuacjach stresu, zagro¿enia, konkurencji i presji
czasu, a wœród nich byli miêdzy innymi: biznesmeni,
mened¿erowie, dziennikarze, artyœci, lekarze, policja,
wojsko, sportowcy, a nawet studenci i uczniowie.
W Polsce œrodki odurzaj¹ce pojawi³y siê póŸniej ni¿ na
Zachodzie. Ró¿ne Ÿród³a podaj¹, ¿e sta³o siê to w latach
siedemdziesi¹tych XX wieku. Jednak prawdziwy wy-
buch narkomanii w Polsce nast¹pi³ w po³owie lat sie-
demdziesi¹tych, kiedy to student chemii z Gdañska po
raz pierwszy wyprodukowa³ polsk¹ heroinê, tak zwany
„kompot”. Szybko sta³ siê on tanim i bardzo popular-
nym narkotykiem. Wed³ug niektórych autorów
pocz¹tków narkomanii w Polsce mo¿na siê doszukiwaæ
ju¿ w latach trzydziestych XX wieku. Narkotyki za¿y-
wano wówczas w krêgach artystycznych. W œwiecie
sztuki by³y one postrzegane jako œrodki s³u¿¹ce bardziej
wyrazistej ekspresji artystycznej. Wraz z koñcem lat
szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia zjawisko to zaczê³o
siê upowszechniaæ i obejmowa³o stopniowo swym za-
siêgiem coraz to szersze krêgi spo³eczne. Podobnie jak
w krajach Europy Zachodniej, tak i w Polsce za¿ywanie
narkotyków przez znaczn¹ liczbê m³odzie¿y, by³o wte-
dy wyrazem buntu m³odego pokolenia i prób¹ ucieczki
od rzeczywistoœci. Pocz¹tkowo polskie w³adze pañ-
stwowe lekcewa¿y³y i milcza³y na temat tego niebezpie-
cznego zjawiska. Zachowywano siê tak, jakby problem
ten dotyczy³ jedynie krajów zachodnioeuropejskich, a w
Polsce nie mia³ w ogóle miejsca. Brak wiedzy na temat
uzale¿nienia spowodowa³, ¿e w odpowiednim czasie
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nie pojawi³y siê w naszym kraju odpowiednie formy
prewencji i pomocy osobom uzale¿nionym od narkoty-
ków. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych w zwi¹zku z
narastaj¹cym problemem rozpoczêto próby organizo-
wania pomocy dla osób uzale¿nionych, czêsto wzoro-
wane na metodach zachodnich. Podjêto próby
tworzenia odpowiednich programów profilaktycznych i
propagandowych oraz organizowania ró¿nych form po-
mocy osobom uzale¿nionym. Pomoc ta by³a skierowana
przede wszystkim do osób uzale¿nionych od narkoty-
ków pochodzenia makowego. Dzia³ania te okaza³y siê
niewystarczaj¹ce, gdy¿ na rynku poda¿y sukcesywnie
zaczê³y siê pojawiaæ inne narkotyki. W 1983 roku zapa-
nowa³a w Polsce moda na za¿ywanie heroiny, a dwa lata
póŸniej zaczêto za¿ywaæ kokainê. Du¿e zaanga¿owanie
w zwalczanie narkomanii opiatowej przys³oni³o fakt, ¿e
marihuana i grzyby psylocyby zaczê³y byæ coraz czê-
œciej za¿ywane. Nadszed³ czas, kiedy kompot zszed³ na
dalszy plan, a coraz wiêksza liczba osób zaczê³a siêgaæ
po marihuanê, amfetaminê, œrodki halucynogenne
(grzyby, kwasy - LSD). Jak dowodz¹ liczne badania i
dane statystyczne Polska jest obecnie jednym z najwiê-
kszych i najbardziej licz¹cych siê na rynku europejskim
producentem i eksporterem amfetaminy, a plantacje
marihuany mo¿na znaleŸæ w naszym kraju niemal¿e
wszêdzie. Najwiêcej uzale¿nieñ w Polsce, to uzale¿nie-
nia od tak zwanej polskiej heroiny, a w niektórych re-
gionach od brown sugar. Znacz¹co wzrasta te¿ liczba
osób za¿ywaj¹cych narkotyki takie, jak: marihuana, ha-
szysz, amfetamina itd. Ci¹gle obecne s¹ te¿ zjawiska
odurzania siê oparami kleju, farb, rozpuszczalników
czy benzyn. Istotn¹ cech¹ zjawiska narkomanii w Pol-
sce jest fakt, ¿e roœnie liczba osób siêgaj¹cych po narko-
tyki tylko okazjonalnie, traktuj¹cych narkotyk jako
substancjê relaksuj¹c¹, pozwalaj¹c¹ atrakcyjnie spêdziæ
wolny czas, o w³aœciwoœciach podobnych jak alkohol
czy nikotyna. W tej grupie panuje przekonanie, ¿e spo-
radyczne siêganie po narkotyki nie kryje w sobie ¿adne-
go niebezpieczeñstwa, a osoba je za¿ywaj¹ca jest w
stanie w ka¿dej chwili zrezygnowaæ z za¿ywania narko-
tyku. Osoby te siêgaj¹ g³ównie po marihuanê, haszysz,
amfetaminê, LSD lub Extasy.

Narkotyki dziœ

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿emy przeœle-
dziæ jak na przestrzeni wieków zmieni³o siê oblicze na-
rkotyków. Od niewinnej przesz³oœci do przera¿aj¹cej
przysz³oœci - tak krótko mo¿na podsumowaæ historiê
tych œrodków psychoaktywnych. Myœlê, ¿e œmia³o mo¿-
na powiedzieæ, ¿e zjawisko narkomanii jest obecne nie-
mal¿e wszêdzie. O ile kiedyœ dotyczy³o tylko
wybranych grup spo³ecznych, o tyle dziœ dotyczy ju¿
ka¿dego - narkotyki s¹ za¿ywane w szko³ach, zak³adach
pracy, w prywatnych domach powstaj¹ ich nielegalne
wytwórnie, rozprowadzaj¹ je biznesmeni, studenci, a
nawet jak ostatnio donosi³y media rozprowadza³ je li-
stonosz, który oprócz listów dostarcza³ tak¿e pod wska-
zany adres dzia³ki narkotyków. Coraz wiêkszy niepokój
budzi równie¿ fakt, ¿e wspó³czeœnie narkotyki s¹ przyj-

mowane w celu osi¹gniêcia przyjemnoœci, przyrostu
energii, zwiêkszenia osi¹gniêæ i prze¿ycia ekstremal-
nych doznañ. Jeszcze wiêksze niepokoje towarzysz¹
zjawisku przyjmowania narkotyków przez dzieci i
m³odzie¿, którzy eksperymentuj¹ z narkotykami i wy-
próbowuj¹ ich dzia³anie. Rynek narkotykowy jest ci¹gle
wzbogacany coraz to nowszymi œrodkami. Wspó³czeœ-
nie zmieni³y siê te¿ przyczyny i formy za¿ywania na-
rkotyków. Za¿ywanie narkotyków przesta³o byæ
zwi¹zane z przynale¿noœci¹ do subkultury, nie jest ju¿
te¿ wyrazem buntu, kontestacji przeciw zak³amaniu i
konformizmowi starszego pokolenia, narkomana nie
rozpoznaje siê ju¿ po niedba³ym wygl¹dzie zewnêtrz-
nym i wreszcie zjawisko narkomanii nie dotyczy ju¿ tyl-
ko tzw. marginesu spo³ecznego. Obecnie za¿ywanie
narkotyków sta³o siê mod¹, sposobem spêdzania wolne-
go czasu, zaspokojenia potrzeby prze¿ycia silnych wra-
¿eñ, czy te¿ form¹ ucieczki od stresów, frustracji,
niepowodzeñ codziennego ¿ycia. Za¿ycie amfetaminy
traktuje siê jako najprostszy sposób usuniêcia zmêcze-
nia, sennoœci oraz szybki i ³atwy sposób przyswojenia
wiedzy (amfetamina jest œrodkiem czêsto stosowanym
na przyk³ad przez studentów w czasie sesji egzaminacy-
jnych). Ecstasy pozwala na wielogodzinne pozostawa-
nie w ruchu, dlatego króluje na dyskotekach. LSD
za¿ywa siê w celu prze¿ycia nadzwyczajnych wizji, a
marihuana poprawia obni¿ony nastrój. Przy tym wszy-
stkim nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e eksperymentowanie z
narkotykami jest bardzo ryzykowne. Prowadzi przede
wszystkim do uzale¿nienia, a wiêc wystêpowania spe-
cyficznych przykrych dolegliwoœci fizycznych i psychi-
cznych, które wskazuj¹ na potrzebê za¿ycia kolejnej
dawki œrodka psychoaktywnego. Przyjmowanie narko-
tyków powoduje równie¿ zmiany w osobowoœci i za-
chowaniu, prowadzi do chorób psychicznych, a tak¿e
œmierci. Zanim wiêc pozwolimy, by narkotyk pojawi³
siê w naszym ¿yciu, zastanówmy siê CZY WARTO?

Bibliografia

Adamczyk Grzegorz, Je¿owski Marek, Smyczek Leon,
Postawy m³odzie¿y szkó³ œrednich wobec narkomanii,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006
Cekiera Czes³aw, Ryzyko uzale¿nieñ, Towarzystwo Na-
ukowe KUL, Lublin 2001
Dimoff Timothy, Carter Steve, Jak rozpoznaæ czy dziec-
ko siêga po narkotyki, ELMA BOOKS, Warszawa 1993
Gabrysiak Janusz, Narkotyki - ich rodzaje, dzia³anie,
skutki u¿ywania i nadu¿ywania, Wydawnictwo Informa-
cyjno- Edukacyjne P.W. „KAMA”, Warszawa 2001
Juczyñski Zygfryd, Narkomania. Podrêcznik dla na-
uczycieli, wychowawców i rodziców, Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, Warszawa 2008
Latka Antoni, G¹siorowski Wac³aw, Narkotyki - podsta-
wowe rodzaje i opis, Wyd. Stowarzyszenie „KARAN”,
Warszawa 1997
Malewska Maria Moneta, Narkotyki w szkole i w domu-
zagro¿enie, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Wa-
rszawa 1995
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Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Zachêcamy do wspó³pracy

Publikujemy poni¿ej propozycjê metodyczn¹ „Miêdzy nami jaskiniowcami” autorstwa pani Zofii Szabel
- Zakrzewskiej.
Jako nauczyciele nieustannie poszukujemy nowych rozwi¹zañ metodycznych. Rynek ksiêgarski obfituje w ró¿ne-
go rodzaju gotowe scenariusze. Nasze lekcje mog¹ siê na nich opieraæ, ale to my przede wszystkim jesteœmy auto-
rami zajêæ i g³ównymi wykonawcami scenariusza, projektu. Najlepsze na pewno s¹ sprawdzone rozwi¹zania
metodyczne. Kreatywny nauczyciel nie poprzestanie na powielaniu gotowych wzorów. Bêdzie je nowelizowa³,
doskonali³, dostosowywa³ lub wprowadza³ wy³¹cznie swoje, oryginalne rozwi¹zania, lub te¿ takie, które po prostu
maj¹ szansê realizacji; s¹ skuteczne, przynios¹ oczekiwane efekty.

Dydaktyka

Zofia Szabel-Zakrzewska
nauczyciel historii, wicedyrektor
w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Lesznie

Uczniowie rozpoczynaj¹ swoj¹ wêdrówkê z
histori¹ w klasie czwartej szko³y podstawowej. Jest to
najlepszy czas, aby polubili lekcje historii. Oto moja
propozycja.

Lekcjê dotycz¹ca tematu „Najdawniejsi lu-
dzie” zorganizowa³am dla uczniów klasy czwartej
Szko³y Podstawowej nr 2 w Lesznie. Lekcja mia³a cha-
rakter zajêæ projektowych. Uczniowie w wyznaczonym
czasie samodzielnie zbierali informacje na temat
wygl¹du cz³owieka pierwotnego.
Przygotowywali odpowiednie stroje i
rekwizyty. By³a inna równie¿ dlate-
go, ¿e zorganizowa³am j¹ siê w plene-
rze, na terenie Leœniczówki Koczury,
z udzia³em zaproszonej klasy 4 ze
Szko³y Podstawowej w Jezierzycach
Koœcielnych.

Czas realizacji :4 godz. (z dojazdem)

Cele operacyjne - po skoñczonej le-
kcji uczeñ umie:
ü umiejscowiæ w czasie i przestrzeni

pojawienie siê pierwszych ludzi,
ü rozpoznaæ w wygl¹dzie cz³owieka

cechy ludzkie i zwierzêce,
ü przedstawiæ warunki ¿ycia

cz³owieka pierwotnego - jego uza-

le¿nienie od  przyrody, wêdrowny tryb,
ü wymieniæ sposoby zdobywania po¿ywienia,
ü stosowaæ pojêcia: krzemieñ, piêœciak, rylec, harpun,

krzesanie ognia, epoka kamienna, ziemianka,
ü korzystaæ z  materia³u ilustracyjnego,
ü pracowaæ w grupie rówieœników.

Œrodki dydaktyczne:
ü mapa œcienna,
ü plansze ilustruj¹ce narzêdzia, domostwa cz³owieka

pierwotnego oraz   sposoby  krzesania  ognia,
ü krzy¿ówka, rebusy,
ü ziemniaki, balony , woreczki, ga³êzie, farby, kartony.

Metoda :
ü projektu,
ü pogadanka,

Miêdzy  nami  jaskiniowcami
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ü pokaz po³¹czony z prze¿yciem.

Przebieg lekcji.

I. Wprowadzenie
Po dokonaniu czynnoœci organizacyjno -

porz¹dkowych zaprosi³am uczniów do historycznej
podró¿y w czasie Po dotarciu do szko³y w Jezierzy-
cach Koœcielnych przywitaliœmy uczniów tamtejszej
klasy 4 oraz nauczyciela historii p. Izabelê Macie-
jewsk¹. Przez losowanie podzieli³am wszystkich ucz-
niów na dwie gromady. Krótko omówi³am cele,
powiedzia³am o rywalizacji i nagrodzie, jak¹ by³ ogieñ
potrzebny do rozpalenia ogniska. Nastêpnie pieszo ( ok.
2 km ) dotarliœmy na miejsce, czyli polanê przy leœni-
czówce. Przez ten czas zadaniem uczniów by³o poznaæ
imiona nowych kolegów w swojej gromadzie, a tak¿e
wymyœliæ dla niej nazwê.

II. Rozwiniêcie
Wykorzystuj¹c plansze, mapê a tak¿e

odwo³uj¹c siê do wiedzy uczniów, przedstawia³am ko-
lejno treœci zwi¹zane z tematem. Po omówieniu ka¿de-
go zagadnienia prezentowa³am zadania konkursowe,
które pozwoli³y uczniom wczuæ siê w rolê ludzi pierwo-
tnych i tym samym lepiej zrozumieæ temat. Oto kolej-
noœæ.
1. Po omówieniu historii ewolucji wygl¹du cz³owieka
sprawdzi³am, ile uczniowie zapamiêtali, proponuj¹c im
udzia³ w pierwszej konkurencji. Dwoje uczniów z ka¿-
dej grupy nakleja³o na planszê ilustracje, przedsta-
wiaj¹ce zmiany w wygl¹dzie cz³owieka. Punkty
otrzyma³a dru¿yna, która wykona³a to zadanie pra-
wid³owo - dodatkowy punkt by³  za dobry czas.
2. Po omówieniu sposobów zdobywania po¿ywienia,
zaproponowa³am jako konkurencjê polowanie na ma-
muty . Mamuta imitowa³ nadmuchany balon, a broni¹
by³y woreczki gimnastyczne .W tej zabawie uczestni-
czy³o ka¿de dziecko, a iloœæ trafieñ decydowa³a o zwy-
ciêstwie danej gromady.

3. Po prezentacji narzêdzi poprosi³am uczniów, aby
weszli na chwilê na lasu i ka¿dy z nich zabra³ z niego
„coœ”, co pomog³oby mu wykonaæ pierwotne narzê-
dzia. Nastêpnie dzieci otrzyma³y ziemniaki i próbowa³y
w³asnorêcznie przy u¿yciu pomocy z lasu wykonaæ ryl-
ce lub piêœciaki ( jak siê okaza³o nie by³o to wcale takie
proste).
4. Po prezentacji malarstwa jaskiniowego i podkreœle-
niu roli obrazu dla naszych przodków, zachêci³am po-
szczególne grupy do wykonania kolejnego zadania.
Rozda³am kartony , które imitowa³y wnêtrze jaskini.
Zadaniem uczniów by³o namalowanie farbami za po-
moc¹ r¹k b¹dŸ patyków „ SMS-a cz³owieka pierwotne-
go” o treœci  „Jesteœmy na polowaniu”.
5. Po prezentacji materia³u dotycz¹cego pierwszych
domów ludzi pierwotnych dwie gromady czwartoklasi-
stów przyst¹pi³y do zadania, które polega³o na wybudo-
waniu sza³asu z ga³êzi (przygotowane zosta³y
wczeœniej; w tym zadaniu pomagali doroœli). Ka¿da
grupa budowa³a jeden bok sza³asu. Efekt by³ wspania³y,
a przekona³ siê o tym pan leœniczy, który dokona³ inspe-
kcji  i oceny dzie³a.
6. Sprawdzaj¹c umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê nowymi
pojêciami zdobytymi na lekcji uczniowie rozwi¹zali
ostatnie punktowane zadanie, a by³a to krzy¿ówka z
has³em.
7. Podsumowuj¹c pracê uczniów na lekcji omówi³am
kolejne konkurencje, zaanga¿owanie poszczególnych
uczniów, wspó³pracê w grupie. Nastêpnie og³osi³am
zwyciêzców, którzy zaprosili przegranych do biesiady
przy ognisku.
8. Lekcja zakoñczy³a siê pieczeniem kie³basek i bu³ek,
których konsumpcja jak na ludzi pierwotnych przysta³o
odby³a siê  tylko przy pomocy r¹k.

Wszystkie zadania uczniowie wykonywali pod
nadzorem nauczycieli. Chcia³am, aby ka¿de dziecko
by³o zaanga¿owane w lekcjê. Oceni³am stroje i pracê
uczniów na lekcji.

Czy konkursy s¹ potrzebne?
Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

WyobraŸnia bez wiedzy mo¿e stworzyæ rzeczy piêkne.
Wiedza bez wyobraŸni najwy¿ej doskona³e.

(Albert Einstein)

Obserwacje ¿ycia szko³y, miasta, powiatu, re-
gionu pozwalaj¹ na konstatacjê, ¿e bardzo wzros³a iloœæ

konkursów adresowanych do uczniów ró¿nych etapów
edukacyjnych.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e nie zawsze taka oferta sta-
je siê Ÿród³em radoœci dla nauczycieli, którzy czuj¹ siê
zobowi¹zani do zmobilizowania wychowanków. Ideal-
nie by³oby, gdyby to uczniowie sami decydowali o swo-
im udziale w konkursie, takie sytuacje niew¹tpliwie te¿
maj¹ miejsce. Wiemy jednak, ¿e nie zawsze inicjatywa
wyp³ywa od ucznia; nie wynika to z braku chêci, ale nie-
kiedy z niewiary we w³asne mo¿liwoœci. Uczeñ, mimo
wszystko, potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela, a
czasami podpowiedzi, pomocy merytorycznej.
Stopieñ uzdolnieñ uczniów nie jest przecie¿ równomie-
rny.
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Pomijaj¹c owe dywagacje, bez wahania na zadane w ty-
tule pytania odpowiedzieæ mo¿na jedynie twierdz¹co.
W podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla
szkó³ podstawowych i gimnazjów (Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego
2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczegó-
lnych typach szkó³) czytamy m.in., ¿e:
„Nadrzêdnym celem pracy edukacyjnej ka¿dego na-
uczyciela jest d¹¿enie do wszechstronnego rozwoju
ucznia”.

W nowej podstawie znajdujemy zalecenie o
nastêpuj¹cej treœci:
„Szko³a oraz poszczególni nauczyciele podejmuj¹
dzia³ania maj¹ce na celu zindywidualizowane wspoma-
ganie rozwoju ka¿dego ucznia, (...).”
(Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³)
Tak wiêc, dokumenty obowi¹zuj¹cego nas prawa
oœwiatowego nie pozostawiaj¹ ¿adnych w¹tpliwoœci co
do tego, ¿e naszym – nauczycieli - obowi¹zkiem jest
wspieranie ucznia w rozwijaniu jego zainteresowañ, uz-
dolnieñ.
W tej sytuacji konkursy staj¹ siê alternatyw¹ dla ucz-
niów kreatywnych i ambitnych.
Wiêkszoœæ z nich bierze udzia³ w konkursach o zasiêgu
lokalnym. Nie zawsze zostaj¹ uhonorowani w szczegól-
ny sposób. Czy jednak tylko o to ma chodziæ? Po latach
oka¿e siê, ¿e to jednak dyplom bêdzie mia³ wartoœæ naj-
istotniejsz¹.
Udzia³ w tego typu konkursach ma swoje niepodwa¿al-
ne znaczenie. S¹ uczniowie, którzy zachêceni zwyciê-
stwem oœmielaj¹ siê wzi¹æ udzia³ w konkursie
wojewódzkim, ogólnopolskim.
Konkursy lokalne staj¹ siê niejako przedsionkiem tych
presti¿owych. Oczywiœcie udzia³ nawet w tych pier-
wszych nich nie gwarantuje zwyciêstwa.
Smutne jest, gdy s³yszy siê, ¿e w niektórych szko³ach
nie popularyzuje siê konkursów tego typu, gdy¿ – zda-
niem niektórych pedagogów – nic nie daj¹ (czytaj: nie
podnosz¹ presti¿u szko³y, jej lokaty w rankingu szkó³
itd.).
Zapomina siê jednak, ¿e nie wszyscy nasi wychowan-
kowie s¹ w stanie startowaæ w licz¹cych siê olimpia-
dach, konkursach.
Czy wobec tego wolno nam nie stwarzaæ szansy tym,
których zdolnoœci niekoniecznie musz¹ byæ wybitne,
ponadprzeciêtne?
Konkursy lokalne s¹ wa¿ne; pe³ni¹ funkcjê dowarto-
œciowuj¹c¹, wspieraj¹c¹ ucznia.
Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê turnieje organizowane w
szkole; coraz czêœciej zaprasza siê do udzia³u w nich ró-
wieœników z innych placówek.
Ostatnio mia³am okazjê obserwowaæ rozgrywki miêdzy
uczniami dwóch liceów leszczyñskich. Mia³y one cha-
rakter œciœle merytoryczny, dok³adniej – dotyczy³y hi-
storii. Fantastyczne, przemyœlane spotkanie.

Bardzo gor¹co chcê podziêkowaæ tym szko³om, ucz-
niom, ich opiekunom, dla których wa¿ne okaza³o siê
uczestnictwo w konkursach lokalnych, równie¿ w tych
organizowanych przez CDN w Lesznie.
W imieniu organizatorów szczególne s³owa uznania
kierujê pod adresem Szko³y Podstawowej nr 2 w Le-
sznie, Szko³y Podstawowej nr 3, Szko³y Podstawo-
wej nr 4, Szko³y Podstawowej nr 12, Szko³y
Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 4,
Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 9,
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego, III Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego, IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych, Zespo³u Szkó³ Ochrony
Œrodowiska.

Korzystaj¹c z okazji przypomnê wyniki konkursu lite-
racko plastycznego pod has³em:

Leszno – nasza ma³a ojczyzna.
Stanis³aw Leszczyñski”.

KONKURS LITERACKI

W kategorii: poezja (szko³y podstawowe)

III miejsce - Liwia Daczka ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w Lesznie
I i II miejsca nie przyznano.

W kategorii: poezja (gimnazja)

I miejsce - Barbara Kubiak, Gimnazjum nr 5 w Le-
sznie
II miejsce - Filip Philavong, Gimnazjum nr 9 w Lesz-
nie
III miejsca nie przyznano.

W kategorii: poezja (szko³y ponadgimnazjalne)

I miejsce - Danuta Sikorska, III Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Lesznie
II i III miejsca nie przyznano.

W kategorii: proza (szko³y podstawowe)

I miejsce – trzy równorzêdne nagrody:
Kinga Garstka, Szko³a Podstawowa nr 12 w Lesznie
Joanna K³os, Szko³a Podstawowa nr  12 w Lesznie
Alicja Szuta, Szko³a Podstawowa nr  12 w Lesznie

Wyró¿nienie : Jakub Gaba³a, Szko³a Podstawowa nr
13 w Lesznie

KONKURS PLASTYCZNY

I, II, III miejsca nie przyznano.

Wyró¿nienia otrzymali:
Kinga Cieœlawska , Szko³a Podstawowa nr 12 w Le-
sznie
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Marcelina Prus, Szko³a Podstawowa nr
13 w Lesznie
Wiktoria WoŸna, Szko³a Podstawowa nr
13 w Lesznie
Maria Maciejewska, Szko³a Podstawowa
nr 13 w Lesznie
Wiktoria Konkol, I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Lesznie
Sylwia Mroziñska, I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Lesznie
Justyna Mlak, IV Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Lesznie
Marianna Szudra, IV Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Lesznie

Uczestników konkursu czeka³o nie³atwe zadanie. W
tym roku jego temat zawê¿ony zosta³ do postaci Sta-
nis³awa Leszczyñskiego w zwi¹zku z og³oszeniem w
naszym mieœcie bie¿¹cego roku – Rokiem Stanis³awa
Leszczyñskiego.

Fina³ konkursu, z udzia³em nagrodzonych ucz-
niów, ich opiekunów, zaproszonych goœci, odby³ siê

5.06.2009 r. w auli Szko³y Podstawowej nr 12
w Lesznie.

Poni¿ej publikujemy niektóre z nagrodzonych
tekstów:

Liwia  Daczka
Szko³a Podstawowa nr 2 w Lesznie, opie-
kun – mgr Justyna Kubiak
III miejsce (poezja, szko³y podstawowe)

Drogi Królu Stanis³awie

Drogi Królu Stanis³awie,
WyjdŸ z obrazu, si¹dŸ na ³awie.

Popatrz na swój park zielony,
Zobacz, jak krakaj¹ wrony.

PrzyjdŸ tu jutro w ducha ciele,
Mo¿e nawet byæ w niedzielê.

Przegoñ ró¿nych st¹d wandali,
Którzy kaczkom œmieci dali.

Przegoñ panie z pieseczkami,
I dziwnymi szpileczkami.

Przegoñ, bo te pieski brudz¹,
I siê gêsi przy nich budz¹.

Tylko zostaw tê babcinkê,
Która da im okruszynkê.

Przydrepce tu rankiem bia³ym,
Nakarmi je chlebem ca³ym.

Zostaw tak¿e ma³e dzieci,
One w parku zbior¹ œmieci.

Drogi Królu Stanis³awie,
Bêd¹c duchem, si¹dŸ na ³awie.
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Popatrz na swój park zielony,
Jesteœ z niego ucieszony?

Barbara  Kubiak
Gimnazjum nr 5 w Lesznie
I miejsce (poezja, gimnazja)

Opowieœci Babuni

Dawno, kiedy by³am ma³a,
Babcia mi opowiada³a
o naszym wielkim rodaku
je¿d¿¹cym na gniadym rumaku.

By³ to pan zacny i mo¿ny,
³agodzi³ spory i waœnie.
Podobno by³ bardzo pobo¿ny,
Taki król musi byæ w³aœnie!

Pochodzi³ z rodu Leszczyñskich,
dwa razy zasiada³ na tronie.
Przez wielu by³ podziwiany
w piêknej, b³yszcz¹cej koronie.

„Zacny m¹¿ stanu” – mówiono.
By³ mecenasem sztuki.
Za m¹droœæ, cnoty chwalono
tego piewcê nauki.

Król Stanis³aw – reformator
i pokoju propagator.
To by³ leszczynianin s³awny –
najs³ynniejszy z czasów dawnych.

Danuta Sikorska
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie
I miejsce (poezja, szko³y ponadgimnazjalne)

Muska³ palcami ubrane w sadzê mury.

Czujê jego dotyk po drugiej stronie.
Przez nieszczelne drzwi
z ulic wpada³y szepty.
Pozna³am jego g³os.

- To nasze miasto, nasz dom Charlotte.
Wypowiada³ podekscytowany,
wskazuj¹c z uœmiechem
starannie zdobione kamienice.

Nocami stara³ siê gubiæ bezsennoœæ,
kr¹¿¹c wokó³ ratusza.
Wlepia³ weñ swój zatroskany wzrok,
ws³uchiwa³ siê w bicie jego serca.

Kiedy przechadzam siê po rynku,
zdaje mi siê mieniæ w witrynach sklepowych,

poprawiaj¹c w¹sa, wskazuj¹cy palec kieruje
ku Wieniawie.

Kiedy ze snu budzi mnie
zapach œwie¿ej farby, wychodzê do okna.
Jak zwykle spaceruje po bruku,
szczegó³owo przypatruj¹c siê ka¿dej cegle.
Odmalowuje start¹ nad „n” kreskê
w nazwie ulicy.

Po chwili jego kroki milkn¹ w oddali.
P³acz znika za drzwiami karocy,
która powoli ginie w mroku.

Nie wiem dok¹d odszed³,
ale zostawi³ tu serce...

Ró¿ne s¹ efekty udzia³u uczniów w zmaga-
niach konkursowych. Podœwiadomie ka¿dy oczekuje
wygranej, st¹d w przypadku niepowodzeñ – wiele roz-
czarowañ, zawiedzionych nadziei (czêsto skrywanych).
W tym momencie konieczne jest tak¿e dzia³anie wspie-
raj¹ce ze strony nauczyciela. Udzia³ w jakimkolwiek
konkursie, nawet w tym najni¿szym rang¹, nie powinien
przejœæ bez echa w ¿yciu spo³ecznoœci szkolnej. Brak
nagrody, wyró¿nienia nie mo¿e ucznia dyskwalifiko-
waæ. Najwa¿niejsze jest, ¿e podj¹³ on wyzwanie, repre-
zentowa³ szko³ê.
Udzia³ w konkursach powinien byæ promowany nie tyl-
ko ocen¹ cz¹stkow¹ z przedmiotu, ale te¿ podniesie-
niem oceny z zachowania.
Braku sukcesu nie mo¿na rozpatrywaæ w kategorii prze-
granej szko³y.
Oczywiœcie, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e uczeñ przeprowadzi
ch³odn¹ kalkulacjê, stwierdzipo prostu, ¿e op³aci mu siê
wzi¹æ udzia³ w konkursie, bo z tego wynikn¹ dla niego
same profity.
Takich sytuacji nie unikniemy. Nie mog¹ one to jednak
oznaczaæ przyzwolenia  na nieuczciwoœæ.
Bez wzglêdu na przeró¿ne okolicznoœci Wszystkim,
prawdziwie zainteresowanym, bior¹cym udzia³ w kon-
kursach nale¿¹ siê s³owa wielkiego uznania, równie¿ –
ich opiekunom i dyrektorom szkó³ doceniaj¹cym zaan-
ga¿owanie i uczniów, i nauczycieli.

Adresatom ostatniego akapitu dedykujemy fragment
wiersza Odjazd w marzenie L. Staffa:

Jam niegdyœ w gwiazdy nie wierzy³ na niebie,
Bo przewy¿sza³y m¹ si³ê zbyt nisk¹...

Lecz gdy marzeniem wybieg³em nad siebie
I gwiazdy, odt¹d ju¿ wierzê we wszystko!
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Karolina Nowak
nauczyciel doradca
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Takim has³em powita³a mnie kiedyœ jedna z
witryn internetowych. I rzeczywiœcie pomyœla³am wte-
dy, ¿e to, czego brakuje w matematyce szkolnej, to jas-
nego komunikatu kierowanego do ucznia od pocz¹tku
jego edukacji matematycznej i powtarzanego przez
wszystkie etapy edukacyjne, ¿e umiejêtnoœæ matematy-
zowania rzeczywistoœci pozwala lepiej, racjonalniej i
skuteczniej funkcjonowaæ w ¿yciu. O tym, ¿e polski
uczeñ ma problemy z zastosowaniem wiedzy matema-
tycznej, a œciœlej – zintegrowanej wiedzy z dyscyplin
matematyczno – przyrodniczych, alarmuj¹ raporty z
miêdzynarodowych i rodzimych badañ umiejêtnoœci
uczniów. Niestety nie od razu da siê przebudowaæ sy-
stem i programy nauczania tak, aby zagwarantowaæ wy-
kszta³cenie po¿¹danych umiejêtnoœci. Jesteœmy w³aœnie
œwiadkami, a my - nauczyciele wrêcz uczestnikami i
sprawcami takich zmian, które miejmy nadziejê, spe³ni¹
oczekiwania spo³eczeñstwa opartego na wiedzy i
ucz¹cego siê ca³e ¿ycie.

Zanim jednak ko³o obecnej reformy zaczê³o
siê toczyæ, postanowi³am wespó³ z dwoma kole¿ankami
pokazaæ, choæby lokalnie, jakie znaczenie ma znajo-
moœæ matematyki w jednym tylko obszarze ¿ycia – w
obrocie i zarz¹dzaniu finansami. Tak siê z³o¿y³o, by³ to
rok 2006, ¿e rozgl¹daj¹c siê wokó³ trudno by³oby wska-
zaæ kogoœ, kto nie jest klientem jakiegoœ banku – choæ-
by poprzez kredyt, czy konto osobiste. I tak zrodzi³ siê
pomys³ konkursu matematycznego, który funkcjonuje z
powodzeniem do dzisiaj, pod nazw¹ „Zastosowanie
matematyki w bankowoœci i finansach”. W³aœnie w
kwietniu 2009 roku odby³ siê fina³ III edycji tego kon-
kursu.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów
i ich nauczycieli problematyk¹ finansow¹ i ekono-
miczn¹, rozwijanie zainteresowañ matematycznych
oraz kszta³cenie umiejêtnoœci stosowania wiedzy mate-
matycznej do rozwi¹zywania problemów praktycznych.
Na ka¿dym etapie kszta³cenia matematycznego wa¿na
jest koniecznoœæ dostrzegania zwi¹zków tego przed-
miotu z rzeczywistoœci¹ i wdra¿anie uczniów do wyko-
rzystywania wiedzy matematycznej w ¿yciu
codziennym. Có¿ bardziej w³aœciwego dla realizacji
tych celów, jak analiza transakcji, zakupów, lokat, kre-
dytów, inwestycji itp.? Rzeczywistoœæ wymaga od
m³odych ludzi znajomoœci rynku finansowego, umiejêt-
noœci podejmowania korzystnych ekonomicznie decy-

zji i pewnoœci siebie w budowaniu w³asnej przysz³oœci.
Ka¿dy, kto posiada rachunek w jakimkolwiek banku
staje siê automatycznie uczestnikiem (klientem) rynku
finansowego. Szko³a ponadgimnazjalna kszta³ci takich
w³aœnie potencjalnych klientów, zarówno prywatnych,
jak i biznesowych. Znajomoœæ zagadnieñ finansowych
oraz swoboda poruszania siê wœród zawi³ych terminolo-
gii i procedur stanowi¹ dla tych uczniów umiejêtnoœci
kluczowe w przysz³ym ¿yciu.

Nie do przecenienia jest te¿ wartoœæ, któr¹ zy-
skuje nauczyciel przygotowuj¹cy uczniów do konkursu.
Realizacja podstawy programowej w szkole ponad-
gimnazjalnej, nawet w zakresie rozszerzonym, nie wy-
maga od nauczyciela znajomoœci skomplikowanych
pojêæ i mechanizmów ekonomicznych. Jednak¿e przy-
gotowanie ucznia do konkursu wymusza na nauczycielu
pog³êbienie wiedzy w tym zakresie, jest wiêc ewident-
nie korzystne z punktu widzenia w³asnego rozwoju i
samodoskonalenia.
Konkurs wpisa³ siê równie¿ w ustalone na rok szkolny
2007/2008 zadania priorytetowe Wielkopolskiego Ku-
ratora Oœwiaty ukierunkowane na popularyzacjê mate-
matyki, a tak¿e zak³ada³ kszta³cenie u uczniów
umiejêtnoœci, których wa¿noœæ zosta³a podkreœlona w
raportach pomaturalnych Okrêgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Poznaniu. Tymi umiejêtnoœciami s¹:
ü rozumienie i opis rozumowania przy u¿yciu jêzyka

matematycznego
ü operowanie obiektami matematycznymi
ü budowanie modelu matematycznego danej sytuacji
ü tworzenie strategii rozwi¹zania problemu
ü prowadzenie rozumowania i uzasadnianie jego po-

prawnoœci
ü weryfikowanie otrzymanego wyniku
ü rozumienie pojêcia funkcji

Opanowanie przez uczniów wymienionych
umiejêtnoœci, wp³ynie z pewnoœci¹ na ich przysz³e wy-
niki egzaminacyjne, zatem stanowiæ bêdzie dla nich
wymiern¹ korzyœæ edukacyjn¹, a jednoczeœnie przyczy-
ni siê do podniesienia jakoœci kszta³cenia w szkole.
Bardzo satysfakcjonuj¹cy okaza³ siê fakt, ¿e inicjatywa
spotka³a siê z wielkim zainteresowaniem uczniów i na-
uczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych miasta Leszna
oraz powiatów leszczyñskiego, koœciañskiego, rawic-
kiego, gostyñskiego i góreckiego. W kolejnych edy-
cjach konkursu uczestniczy³o odpowiednio 300, 210
i 270 uczniów z wymienionych powiatów, a w finale
wspó³zawodniczy³o ka¿dorazowo kilkunastu uczniów
ze szkó³ Leszna, Koœciana, Rawicza, Krzywinia i Góry.
Nastêpnym powodem satysfakcji pomys³odawców i
organizatorów konkursu jest zyskanie przychylnoœci ze
strony Prezydenta Miasta Leszna, Wydzia³u Edukacji,

Jeœli umiesz liczyæ
– licz dla siebie!
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Wydzia³u Nadzoru Pedagogicznego w Lesznie, a tak¿e
Rad Rodziców III LO w Lesznie, ZSET w Lesznie i ZSP
w Niet¹¿kowie. Wynikiem tej przychylnoœci jest mo¿li-
woœæ atrakcyjnego nagradzania finalistów i laureatów
konkursu, a tak¿e umiejscowienie fina³u w niezwyk³ej
scenerii leszczyñskiego Ratusza.

Laureatami konkursu III edycji ( kwiecieñ 2009 ) zo-
stali:

I miejsce – Krzysztof Ptaszyñski – I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Koœcianie, 20/20 pkt.
II miejsce – Izabela Kêdzierska – II Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Lesznie, 18/20 pkt.
III miejsce – Karol Sporny – I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Koœcianie, 17/20 pkt.

Cennym doœwiadczeniem okaza³ siê te¿ fakt
nawi¹zania wspó³pracy z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹
Zawodow¹ w Lesznie, która udzieli³a nam wsparcia
merytorycznego w osobie dyrektora Instytutu Ekono-
mii, Pana prof. dr hab. Krzysztofa Piaseckiego. Rów-
nie¿ instytucje finansowe – zgodnie z tematem
konkursu – PKO Bank Polski oraz Deutsche Bank, a ta-
k¿e inni lokalni przedsiêbiorcy, w³¹czyli siê w realiza-
cjê tego przedsiêwziêcia.

Obecnie, pe³ni¹c funkcjê nauczyciela doradcy
metodycznego w zakresie matematyki, jestem szczegól-
nie zainteresowana inicjatywami nauczycieli matema-
tyki z innych szkó³ i t¹ drog¹ pragnê zaprosiæ do
wspó³pracy wszystkich, którym nieobca jest chêæ po-
dejmowania cennych przedsiêwziêæ edukacyjnych i
dzielenia siê swoimi pomys³ami ze œrodowiskiem na-
uczycielskim.

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Nowa podstawa zosta³a wprowadzona Roz-
porz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w
poszczególnych typach szkó³.
Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz.17

Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje
projekt systemowy, „Wdra¿anie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³”.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki.
Jednym z jego komponentów jest Kaskada informacyj-
na CODN/ODN/Rady Pedagogiczne na temat za³o¿eñ

reformy programowej oraz Ÿróde³ szczegó³owych infor-
macji o reformie.
Nauczyciele konsultanci i nauczyciele doradcy CDN w
Lesznie uczestniczyli tak¿e w realizacji projektu, prze-
prowadzaj¹c szkolenia rad pedagogicznych szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów. Przekazywali oni informacje o
przyczynach zmian programowych i ich zasadniczych
treœciach.

Przypominamy, ¿e nowa podstawa jest dostêpna na
stronie: www.reformaprogramowa.men.gov.pl

Jest wydana w 8 tomach przedmiotowych z komenta-
rzami ekspertów.

Tytu³y kolejnych tomów:
1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2. Jêzyk polski
3. Jêzyki obce
4. Edukacja historyczna i obywatelska
5. Edukacja przyrodnicza
6. Edukacja matematyczna i techniczna
7. Edukacja artystyczna i kulturalna

Polityka oœwiatowa

Kaskada informacyjna
CODN/ODN/ Rady pedagogiczne

na temat za³o¿eñ reformy programowej
oraz Ÿróde³ szczegó³owych informacji

o reformie
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8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpie-
czeñstwa

Na tej stronie znajduje siê te¿ tekst rozporz¹dzenia w
ca³oœci .

Nauczyciele konsultanci i nauczyciele doradcy CDN w
Lesznie przeszkolili ³¹cznie 74 rady pedagogiczne szkó³
podstawowych i gimnazjów w rejonie objêtym dzia³al-
noœci¹ CDN.
Liczba przeszkolonych nauczycieli wynosi:  1153.

Spotkania z nauczycielami szkó³ podstawowych i gi-
mnazjów mia³y przede wszystkim charakter informacy-
jny.
Na pewno w najwiêkszym stopniu zainteresowani byli
ci nauczyciele, którzy inicjuj¹ reformê we wrzeœniu
2009 r.
Wszystkich nas ona jednak czeka i dlatego warto mieæ
jakieœ wyobra¿enie o jej charakterze.
Uczestnicy komponentu informacyjnego zg³aszali tak-
¿e pytania, w¹tpliwoœci.
Na stronie internetowej MEN dotycz¹cej reformy pro-
gramowej znajduje siê zak³adka „Pytania i odpowie-
dzi”.
Bardzo zachêcamy do zadawania konkretnych pytañ
ekspertom MEN.

Strona g³ówna zak³adki „Reforma programowa” obej-
muje nastêpuj¹ce obszary:

ü Dla zarz¹dzaj¹cych szko³¹
ü Dla nauczycieli (tu: 8 tomów z tekstem roz-

porz¹dzenia i komentarzem
ü Programy i podrêczniki
ü Finansowe wsparcie zmian
ü Akty prawne
ü Pytania i odpowiedzi

Polecamy równie¿ strony:

www.6latki.men.gov.pl

www.men.gov.pl
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Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

(Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³. Dziennik
Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz.17)

Wiele kontrowersji, wiele nadziei, wiele pier-
wszych rozczarowañ – tak w najwiêkszym skrócie mo¿-
na wyraziæ odbiór nowego dokumentu wyznaczaj¹cego
kierunki edukacji - na razie – w klasie I szko³y podsta-
wowej i w klasie I gimnazjum.
Nowe nie przebija siê tak ³atwo. Oczywiœcie ka¿de no-
vum mo¿na by jeszcze ulepszyæ, dokonaæ zmian.
Faktem jest, ¿e mamy now¹ podstawê, z któr¹ przede
wszystkim nale¿y siê zapoznaæ.
Bez wzglêdu na nasze odczucia, opinie musi byæ ona
realizowana.
Przysz³oœæ poka¿e, jakie typu trudnoœci zrodz¹ kolejne
zapisy Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkó³.
Spróbowa³am dokonaæ „ogl¹du” nowej podstawy, przy
czym chcê wyraŸnie podkreœliæ, ¿e nie wystêpujê z po-
zycji znawcy tego dokumentu, lecz nauczyciela pró-
buj¹cego zrozumieæ novum.
Poznawaniu reformy programowej s³u¿y³a kaskada
informacyjna CODN/ODN/Rady Pedagogiczne.

Jakie czynniki wp³ynê³y na zmiany programowe?

Zbigniew Marciniak, wiceminister MEN, w
komentarzu „O potrzebie reformy programowej
kszta³cenia ogólnego” do oœmiotomowej publikacji po-
œwiêconej nowej podstawie programowej omawia
przes³anki, które zadecydowa³y o koniecznoœci reformy
programowej:
• wzrost aspiracji edukacyjnych m³odych Polaków –

„konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest obecnoœæ w
szko³ach koñcz¹cych siê matur¹, a póŸniej w murach
wy¿szych uczelni, du¿ej grupy m³odzie¿y, która da-
wniej koñczy³a swoj¹ edukacjê na poziomie zasadni-
czej szko³y zawodowej.”1

• „z powodów czysto statystycznych obni¿y³ siê œredni
poziom uzdolnieñ populacji m³odych ludzi, aspi-

ruj¹cych do zdobycia wy¿szego wykszta³cenia (...).
Za³o¿enie, ¿e po nad 80% rocznika potrafi skutecznie
i równie szybko nauczyæ siê tego wszystkiego, co
by³o zaplanowane dla zdolniejszych 50%, jest
Ÿród³em paradoksu: pomimo nie mniejszego ni¿ daw-
niej wysi³ku wk³adanego przez nauczycieli oraz
zwiêkszonego zainteresowania uczniów zdobyciem
wy¿szego wy kszta³cenia, polskiej szkole nie udaje
siê osi¹gn¹æ satysfakcjonuj¹cych efektów kszta³ce-
nia”.

• wyrównywanie szans edukacyjnych,
• zmiany demograficzne,2

• wprowadzenie spójnoœci programowej (dziœ szko³a
dwukrotnie usi³uje zrealizowaæ pe³ny cykl kszta³ce-
nia ogólnego: raz w gimnazjum, drugi raz w liceum
lub technikum:3

„Dziœ szko³a usi³uje dwukrotnie zrealizowaæ pe³ny
cykl kszta³cenia ogólnego:
po raz pierwszy w gimnazjum i po raz drugi w szkole
ponad gimnazjalnej,
koñcz¹cej siê matur¹. Zapewne wbrew intencjom
auto rów starej pod stawy programowej, praktyka za-
tar³a ró¿nicê miêdzy tymi cyklami” (O potrzebie...),

• podniesienie poziomu kszta³cenia – zwiêkszenie
konkurencyjnoœci na rynku pracy.

Co warto zapamiêtaæ

ü Dokument przede wszystkim okreœla, czego szko³a
jest zobowi¹zana nauczyæ ucznia o przeciêtnych uz-
dolnieniach na ka¿dym etapie kszta³cenia (obejmuje
taki zakres treœci, by by³ mo¿liwy do opanowania
przez ucznia o przeciêtnych uzdolnieniach).

ü Nie oznacza to, ¿e wyklucza siê poszerzanie zakresu
nauczanych treœci (podstawa zobowi¹zuje nauczy-
ciela do pog³êbiania treœci, w zale¿noœci od uzdolnieñ
uczniów).

ü Treœci nauczania s¹ sformu³owane w jêzyku efektów
kszta³cenia: cele kszta³cenia ujête s¹ w jêzyku wyma-
gañ ogólnych, treœci nauczania – w jêzyku wymagañ
szczegó³owych (wymagania te s¹ jedyn¹ podstaw¹
oceniania na egzaminach zewnêtrznych).

ü Podstawê kszta³cenia ogólnego cechuje spójnoœæ
programowa.

ü Nowa podstawa zast¹pi³a standardy wymagañ egza-
minacyjnych (nie bêdzie osobnych standardów; s¹
wpisane w treœæ dokumentu).

Wokó³ nowej podstawy
programowej
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üW nowej podstawie nie ujêto osobno œcie¿ek miêdzy-
przedmiotowych; zosta³y one w³¹czone do treœci po-
szczególnych przedmiotów nauczania.

ü Dokument okreœla:
– wiadomoœci, które uczniowie powinni zdo-

byæ,
– umiejêtnoœci, które uczniowie powinni opa-

nowaæ,
– postawy, które szko³a powinna u uczniów

kszta³towaæ.

ü Najwa¿niejsze umiejêtnoœci, które nale¿y rozwijaæ,
to np.:

– umiejêtnoœæ komunikowania siê w jêzyku oj-
czystym i w jêzykach obcych, zarówno w mo-
wie, jak i w piœmie,

– czytanie,
– myœlenie matematyczne,
– myœlenie naukowe,
– pos³ugiwanie siê nowoczesnymi technologia-

mi informacyjno - komunikacyjnymi,
– wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna

analiza informacji,
– umiejêtnoœæ pracy zespo³owej.

ü Zajêcia do wyboru:
– w szkole podstawowej uczeñ bêdzie móg³ wy-

bieraæ formê realizacji czêœci zajêæ wychowa-
nia fizycznego,

– w gimnazjum dodatkowo bêdzie wybiera³: za-
jêcia artystyczne, zajêcia techniczne,
w liceum - mo¿liwoœæ wyboru przedmiotu:
ekonomia w praktyce.

üW liceum lub technikum ka¿dy uczeñ:
– do matury bêdzie uczy³ siê obowi¹zkowych

przedmiotów maturalnych: jêzyka polskiego,
jêzyków obcych i matematyki,

– wybierze kilka przedmiotów, których bêdzie
siê uczy³ w zakresie rozszerzonym w znacz-
nie wiêkszej ni¿ obecnie liczbie godzin, (jako
rozszerzenie mo¿e wybraæ tak¿e jêzyk polski,
jêzyk obcy lub matematykê).

üWprowadzenie prawa, a od 2011 r. – obowi¹zku edu-
kacji przedszkolnej dla ka¿dego piêciolatka.

üWdra¿aniu nowej podstawy programowej towa-
rzysz¹ jeszcze inne zmiany w prawie oœwiatowym
(m.in. zmieniono ustawê o systemie oœwiaty, nowe
rozporz¹dzenie o ramowych planach nauczania (obo-
wi¹zuj¹ce w szko³ach publicznych), nowe roz-
porz¹dzenie o kwalifikacjach nauczycieli, nowe
zadania dla nauczycieli, wynikaj¹ce ze zmian w Kar-
cie Nauczyciela).

ü Nowa podstawa programowa przywi¹zuje te¿ bardzo
du¿¹ wagê do wychowania, a w szczególnoœci do
kszta³towania w³aœciwych postaw uczniów.

ü Od roku szkolnego 2009/2010 – rok po roku, przez
szeœæ lat – pocz¹wszy od pierwszej klasy szko³y pod-
stawowej i pierwszej klasy gimnazjum, wprowadza-
na jest nowa podstawa programowa kszta³cenia
ogólnego (wprowadzane s¹ równie¿ nowe podrêczni-
ki).

To tylko niektóre z informacji o wchodz¹cym
do praktyki szkolnej dokumencie.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e niezbêdna jest lektura ca³ego
tekstu.
Przy okazji pamiêtajmy, ¿e podstawê programow¹ nale-
¿y czytaæ w ca³oœci, bez wzglêdu na to, na jakim etapie
edukacyjnym uczymy.
W toku nauczania nale¿y nie tylko odwo³ywaæ siê do
osi¹gniêæ ju¿ zdobytych przez ucznia (w m³odszych
klasach), ale je utrwalaæ i rozwijaæ.

Profesor Ewa Jaskó³owa, we wskazówkach
metodycznych do jêzyka polskiego w liceum stwierdza:
„Szko³a ma byæ miejscem przyjaznym, jednoczeœnie
ucz¹cym odpowiedzialnoœci i tolerancji, miejscem, w
którym uczeñ wie, czego siê od niego wymaga, ma po-
czucie mo¿liwoœci rozwoju w³asnych zainteresowañ, a
jednoczeœnie spodziewa siê ciekawej oferty zajêæ ze
strony nauczycieli ró¿nych przedmiotów(...)” (tom 2.
-„Jêzyk polski w szkole podstawowej, gimnazjum, lice-
um”).

Takie postrzeganie wizji szko³y i nauczyciela
wynika z nowej podstawy. Wcale nie musi siê ono jed-
nak kojarzyæ z przekonaniem, ¿e dotychczas tak nie
by³o; po prostu rozporz¹dzenie szczególnie podkreœla
znaczenie dzia³añ szko³y i nauczyciela w obszarach, o
których mowa  w zacytowanym fragmencie.

Konferencja rektorów akademickich szkó³
polskich w sprawie projektu rozporz¹dzenia okre-
œlaj¹cego podstawê programow¹  podkreœli³a, i¿:
„Wielk¹ zalet¹ nowej podstawy programowej jest
przedstawienie dla ka¿dego przedmiotu
w miejsce ma³o precyzyjnego opisu tego, czego trzeba
uczyæ, pe³nej listy wymagañ, które powinien spe³niaæ
przeciêtnie zdolny uczeñ na koniec ka¿dego etapu
kszta³cenia (tom 4. – „Edukacja historyczna obywatel-
ska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”).

Mimo przeró¿nych opinii, nie mo¿na tych w³aœnie wa-
lorów nowej podstawy nie dostrzegaæ.

1) Marciniak Z., O potrzebie reformy programowej
kszta³cenia ogólnego, Podstawa programowa z komen-
tarzami. Tomy 1-8.
Wszystkie dalsze cytaty pochodz¹ z tego samego Ÿród³a.
2) (za: Reforma programowa kszta³cenia ogólnego,
prezentacja przygotowana przez CODN)
3) Reforma programowa kszta³cenia ogólnego, mate-
ria³ z prezentacji przygotowanej przez CODN

Ø 
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Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Zawartoœæ:

1. Jedna zmiana ustawy o systemie oœwiaty.
2. Jedna zmiana ustawy Karta Nauczyciela.
3. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty – dwa zmienione
rozporz¹dzenia i jeden komunikat.
4. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy Karta Nauczyciela – jedno nowe i
dwa zmienione rozporz¹dzenia oraz jeden komunikat.

I. Zmiany w ustawie o systemie oœwiaty.

I.1. Sejm uchwali³:
w dniu 19 marca 2009 roku ustawê o zmianie ustawy o
systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Jest to dwudziesta czwarta zmiana tekstu usta-
wy o systemie oœwiaty po og³oszeniu tekstu jednolite-
go w 2004 roku. Wesz³a w ¿ycie w dniu 22 kwietnia
2009 roku.

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie, wynikaj¹ce z ustawy
zmieniaj¹cej a dotycz¹ce:
1. wprowadzenia od 1 wrzeœnia 2012 r. obowi¹zku
szkolnego dla dzieci szeœcioletnich - w trzyletnim okre-
sie (w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i
2011/2012) poprzedzaj¹cym wprowadzenie tego obo-
wi¹zku, decyzje o rozpoczêciu edukacji dziecka w wie-
ku lat szeœciu podejmuj¹ rodzice i dyrektor szko³y;
2. od 1 wrzeœnia 2009 r. dzieci piêcioletnie maj¹ prawo
do rocznego przygotowania przedszkolnego - natomiast
od 1 wrzeœnia 2011 r. wprowadzony zostanie obo-
wi¹zek rocznego przygotowania przedszkolnego dla
dzieci piêcioletnich;
3. ustalenia warunków przekazywania szkó³ osobom fi-
zycznym lub osobom prawnym niebêd¹cym jednostka-
mi samorz¹du terytorialnego;
4. doprecyzowania podzia³u obowi¹zków miêdzy jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego a kuratorami;
5. zmiany sk³adu komisji konkursowej, wybieraj¹cej
dyrektora szko³y;
6. nadania przejrzystoœci systemowi dotowania przez
jednostki samorz¹du terytorialnego szkó³ publicznych i
niepublicznych;

7. mo¿liwoœci tworzenia oddzia³ów miêdzynarodo-
wych;
8. uszczegó³owienia zasad wyra¿ania zgody na eduka-
cjê domow¹;
9. zmiany trybu wyboru programów szkolnych;
10. odst¹pienia przez MEN od zalecania do u¿ytku
szkolnego œrodków dydaktycznych;
11. okreœlenia zasad zatrudnienia osób (bez uprawnieñ
pedagogicznych) do kszta³cenia zawodowego.

Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty

(t. j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami
w: 2004 r. nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781; 2005
r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020,
nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz.
2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr
227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz.
542; nr 115, poz. 791; nr 120, poz. 818; nr 180, poz.
1280 i nr 181, poz. 1292; 2008 r. nr 70, poz. 416 i nr
145, poz. 917, nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618;
2009 r. nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458),

• ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o
systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458).

II. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.

II.1. Sejm uchwali³:
w dniu 19 marca 2009 roku uchwali³ ustawê o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (w tym ustawy – Karta Nauczyciela). Jest
to trzynasta zmiana tekstu ustawy Karta Nauczyciela
po og³oszeniu tekstu jednolitego w 2006 roku. Wesz³a
w ¿ycie w dniu 22 kwietnia 2009 roku.

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie, wynikaj¹ce z ustawy
zmieniaj¹cej:
1. oceny pracy dyrektora szko³y oraz nauczyciela, któ-
remu czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyre-
ktora szko³y, dokonuje organ prowadz¹cy szko³ê w
porozumieniu z organem sprawuj¹cym nadzór pedago-
giczny.
2. organ prowadz¹cy szko³ê dokonuje oceny pracy dy-
rektora szko³y po zasiêgniêciu opinii rady szko³y i
zak³adowych organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w
tej szkole w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od
dnia z³o¿enia wniosku.
3. nieaktualny sta³ siê zapis o tym, i¿ organ sprawuj¹cy
nadzór pedagogiczny mo¿e zobowi¹zaæ nauczyciela do
podjêcia doskonalenia zawodowego w okreœlonej for-
mie.

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

do 15 maja 2009 r.
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Podstawy prawne:
• art. 6a ust. 6 i 7 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 sty-

cznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. w Dz. U. z 2006
r. nr 97, poz. 674 ze zmian¹ w: 2006 r. nr 170, poz.
1218, nr 220, poz. 1600, 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80,
poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176,
poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i nr 247, poz. 1821; 2008
r. nr 145, poz. 917 i nr 227, poz. 1505, 2009 r. nr 1,
poz. 1, nr 56, poz. 458),

• art. 3 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie usta-
wy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458).

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

III.1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 23 marca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych
planów nauczania w szko³ach publicznych. Zmiany
wchodz¹ w ¿ycie od 1 wrzeœnia 2009 roku najpierw w
klasach I szko³y podstawowej i gimnazjum, a potem co
roku w kolejnych wy¿szych.

Rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce:
1. ustali³o nowe ramowe plany nauczania dla publicz-
nych szkó³ podstawowych i gimnazjów, w których rea-
lizowana jest podstawa programowa kszta³cenia
ogólnego dla szkó³ podstawowych i gimnazjów, okre-
œlona odpowiednio w za³¹cznikach nr 2 i 4 do roz-
porz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w
poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.
17):
ü klas I – III szko³y podstawowej, w tym szko³y podsta-

wowej specjalnej, z wyj¹tkiem szko³y podstawowej
specjalnej dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym (za³¹cznik
nr 3a),

ü gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z
wyj¹tkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z
upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym (za³¹cznik nr 6a),

ü oddzia³ów przysposabiaj¹cych do pracy organizowa-
nych w gimnazjum (za³¹cznik nr 6b),

ü gimnazjum dla doros³ych, w którym realizowana jest
podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla gi-
mnazjów (za³¹cznik nr 8a);

2. nie okreœli³o liczby godzin tygodniowo w cyklu
kszta³cenia przeznaczonej na poszczególne obowi¹zko-
we zajêcia edukacyjne w ramowym planie nauczania
dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego i gimna-
zjum dla doros³ych prowadzonego w formie stacjonar-
nej - w zamian okreœlone zosta³y minimalne ogólne
liczby godzin przeznaczone na realizacjê podstawy pro-
gramowej z poszczególnych obowi¹zkowych zajêæ
edukacyjnych w ca³ym cyklu kszta³cenia – natomiast
dyrektor szko³y odpowiada za to, aby ³¹czne sumy go-
dzin w ci¹gu trzech lat zajêæ z danego przedmiotu by³y

nie mniejsze ni¿ wymienione w ramowym planie na-
uczania, a efekty okreœlone w podstawie programowej
zosta³y osi¹gniête.

Podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. nr 15,
poz. 142 ze zmianami w: 2002 r. nr 137, poz. 1155;
2003 r. nr 39, poz. 337 i nr 116, poz. 1093; 2004 r. nr
43, poz. 393; 2005 r. nr 30, poz. 252; 2008 r. nr 72,
poz. 420; 2009 r. nr 54, poz. 442).

III.2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 31 marca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szko³ach publicznych. Jest to
czwarta zmiana tekstu rozporz¹dzenia - wesz³a w ¿ycie
czêœciowo 18 kwietnia 2009 roku, a czêœciowo 1 wrzeœ-
nia 2009 roku.
Najwa¿niejsze uregulowania po zmianach rozporz¹dze-
nia:
1. dyrektor szko³y zwalnia z nauki drugiego jêzyka ob-
cego tak¿e ucznia ze sprzê¿onymi niepe³nosprawno-
œciami lub z autyzmem na czêœæ lub ca³y okres
kszta³cenia w danym typie szko³y;
2. w przypadku wprowadzenia w szkolnym planie na-
uczania zestawienia zajêæ edukacyjnych w blok przed-
miotowy, odrêbnie ocenia siê poszczególne zajêcia
edukacyjne wchodz¹ce w sk³ad tego bloku;
3. w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
uczniowie z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lek-
kim, uczniowie ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami
oraz uczniowie z autyzmem, uczêszczaj¹cy do gimna-
zjów specjalnych, przystêpuj¹ do czêœci trzeciej egza-
minu gimnazjalnego, w przypadku gdy zajêcia z jêzyka
obcego nowo¿ytnego realizowali w wymiarze godzin
okreœlonym dla trzyletniego okresu nauczania w ramo-
wym planie nauczania dla gimnazjum specjalnego.
4. w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
w zaœwiadczeniu o szczegó³owych wynikach egzaminu
gimnazjalnego nie odnotowuje siê wyników czêœci trze-
ciej egzaminu gimnazjalnego - informacjê o wyniku tej
czêœci egzaminu przekazuje dyrektor szko³y uczniowi
lub jego rodzicom wraz z zaœwiadczeniem o szcze-
gó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. przebudowano zasady egzaminu maturalnego, w
szczególnoœci w przypadku absolwentów szkó³ lub od-
dzia³ów dwujêzycznych.

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-
zaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. nr 83, poz.
562 ze zmianami w: 2007 r. Dz. U. nr 130, poz. 906;
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2008 r. nr 3, poz. 9 i nr 178, poz. 1097; 2009 r. nr 58,
poz. 475).

III.3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 27 kwietnia 2009 roku og³osi³a kalendarz roku
szkolnego 2009/2010.

Ustalono terminy:
1. zajêæ dydaktycznych – od 1 wrzeœnia 2009 r. do 25
czerwca 2010 r.,
2. przerw œwi¹tecznych :
ü zimowej – od 23 do 31 grudnia 2009 r.,
ü wiosennej – od 1 do 6 kwietnia 2010 r.,
3. ferii zimowych w województwie wielkopolskim - od
18 do 31 stycznia 2010 r.,
4. ferii letnich – od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.,
5. dni wolnych od zajêæ (poza ustalanymi przez Dyre-
ktora CKE w zwi¹zku ze sprawdzianem w SP, egzami-
nem gimnazjalnym i egzaminem maturalnym oraz
egzaminem potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe)
- w szko³ach z 5-dniowym tygodniem pracy – 4 czerwca
2010 r.,
6. zakoñczenia zajêæ w klasach (semestrach) programo-
wo najwy¿szych w:
ü szko³ach ponadgimnazjalnych – 8 stycznia 2010 r.

lub 30 kwietnia 2010 r.,
ü zasadniczych szko³ach zawodowych i szko³ach poli-

cealnych – 15 stycznia 2010 r. lub 18 czerwca 2010 r..

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami
w: 2003 r. nr 104, poz. 965 i nr 141, poz. 1362; 2004 r.
nr 164, poz. 1716; 2005 r. nr 142, poz. 1191; 2006 r.
nr 36, poz. 250, nr 86, poz. 595 i nr 141, poz. 999).

IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

IV.1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 3 kwietnia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez or-
gany administracji rz¹dowej. Przepis wszed³ w ¿ycie
15 kwietnia 2009 roku, a utraci³o moc rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego
2005 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez organy
administracji rz¹dowej (Dz. U. nr 22, poz. 182 ze zmia-
nami w 2008 r. nr 17, poz. 103).

Najwa¿niejsze uregulowania w rozporz¹dzeniu, okre-
œlono:
1. szczegó³owe warunki przyznawania oraz wysokoœæ
stawek dodatku:

ü motywacyjnego,
ü funkcyjnego,
ü za warunki pracy,
2. szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za
wys³ugê lat;
3. szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora-
Ÿnych zastêpstw;
Przepisy rozporz¹dzenia maj¹ zastosowanie do wyna-
grodzeñ nale¿nych od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzo-
nych przez organy administracji rz¹dowej (Dz. U. nr
60, poz. 494).

IV.2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 24 marca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracê w dniu wolnym od pracy. Przepis
wszed³ w ¿ycie 31 marca 2009 roku.

Rozporz¹dzenie ustali³o:
1. nowe wysokoœci minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli;
2. nowe wysokoœci minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli w rozbiciu na obo-
wi¹zuj¹ce od dnia 1 stycznia 2009 r. i od dnia 1 wrzeœnia
2009 r.;
3. nowe wysokoœci minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli obowi¹zuj¹ce od dnia 1
stycznia 2009 r. zaczynaj¹ siê w przypadku nauczyciela
sta¿ysty z najni¿szym wykszta³ceniem od 1213 z³, do
2492 z³ koñcz¹c w przypadku nauczyciela dyplomowa-
nego z najwy¿szym wykszta³ceniem;
4. nowe wysokoœci minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli obowi¹zuj¹ce od dnia 1
wrzeœnia 2009 r. zaczynaj¹ siê w przypadku nauczycie-
la sta¿ysty z najni¿szym wykszta³ceniem od 1274 z³ do
2616 z³ koñcz¹c w przypadku nauczyciela dyplomowa-
nego z najwy¿szym wykszta³ceniem.

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
nr 22, poz. 181, ze zmianami w: 2006 r. nr 43, poz.
293, 2007 r. nr 56, poz. 372, 2008 r. nr 42, poz. 257;
2009 r. nr 52, poz.422).
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IV.3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 24 marca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w publicznych
szko³ach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis wszed³ w ¿ycie 31
marca 2009 roku.

Rozporz¹dzenie:
wype³ni³o koniecznoœæ dostosowania treœci § 3 roz-
porz¹dzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w publicznych szko³ach i szkolnych
punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urzêdach konsularnych i przedstawi-
cielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, do
obecnie znowelizowanego brzmienia art. 30 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, poprzez
zast¹pienie odes³ania do ust. 3 i 4, odes³aniem jedynie
do ustêpu 3, który zosta³ zmieniony ustaw¹ z dnia 21 li-
stopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 1).

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 9 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w publicznych
szko³ach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzêdach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 210, poz. 2138
ze zmianami w: 2004 r. nr 242, poz. 2419; 2009 r. nr
52, poz. 423).

IV.4. Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych:
w dniu 20 lutego 2009 roku podpisa³ komunikat w spra-
wie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne
nauczanie. Przepis wszed³ w ¿ycie 1 marca 2009 roku.
Prezes ZUS: og³osi³, ¿e od dnia 1 marca 2009 r. kwota
dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wy-
nosi 173,10 z³.

Podstawy prawne:
• komunikat Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-

nych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty dodat-
ku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (M.P. nr
14, poz. 185).

Krystyna Dzikowska
nauczyciel doradca ds. bibliotek szkolnych
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Sejm przyj¹³ przez aklamacjê uchwa³ê, w spra-
wie og³oszenia roku 2009 - Rokiem Juliusza S³owac-
kiego, poniewa¿ w tym roku przypada dwusetna
rocznica urodzin wieszcza a zarazem sto szeœædziesi¹ta
rocznica jego œmierci. W uchwale czytamy, ¿e jest na-
szym obowi¹zkiem uczciæ i przypomnieæ jednego z
najwybitniejszych w polskich dziejach pisarza.
Zdaniem Sejmu, poezja S³owackiego „pozostaje i po-
zostanie jednym z najwa¿niejszych dokonañ polskiej li-
teratury” a jego twórczoœæ „ to najwy¿szej próby
romantyzm o wymiarze europejskim”. Jest to literatura
otwarta na œwiat i inne kultury, ale nieuciekaj¹ca od te-
matów lokalnych, ³¹cz¹ca polsk¹ kulturê i historiê z krê-
giem antycznej cywilizacji greckiej, pe³na fantastyki i
wizjonerstwa”. Zaznaczono równie¿, ¿e S³owacki to
„poeta prze¿ywaj¹cy polskoœæ w sposób najg³êbszy,

niewahaj¹cy siê pokazaæ rozterek i dramatów temu to-
warzysz¹cych”. Jego utwory by³y duchow¹ inspiracj¹
dla wielu pokoleñ Polaków walcz¹cych o odrodzenie
Pañstwa Polskiego”. Zaapelowano w niej jednoczeœnie,
aby rok S³owackiego sta³ siê „ okazj¹ do przypomnienia
zas³ug, twórczoœci i postaci wielkiego polskiego twórcy
romantycznego. Jednego z tych, którym Polska za-
wdziêcza przetrwanie duchowe i narodowe pod zabora-
mi”.

Przedstawiaj¹c w Sejmie uchwa³ê Jerzy Fedo-
rowicz wiceprzewodnicz¹cy sejmowej komisji kultury
mówi³, ¿e si³¹ S³owackiego by³ indywidualizm pozba-
wiony pychy i poszukiwanie prawdy w cz³owieku i o
cz³owieku, a jego twórczoœæ „sta³a siê drogowskazem i
nadziej¹ dla wielu pokoleñ Polaków w chwilach naj-
trudniejszych dla naszego narodu, w okresie rozbiorów
i komunistycznego zniewolenia”
Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego To-
masz Merta wyrazi³ nadziejê, ¿e rok poœwiêcony
S³owackiemu przyczyni siê do popularyzacji twórczo-
œci wielkiego pisarza.
Inauguracja Roku S³owackiego odby³a siê w styczniu
tego roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Sprawozdania

O Roku Juliusza S³owackiego
– sprawozdanie z konferencji
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Podczas ca³ego Roku Juliusza S³owackiego w ca³ym
kraju i za granic¹ odbêdzie siê wiele imprez i wydarzeñ
poœwiêconych polskiemu wieszczowi. Wczesn¹ jesie-
ni¹ ma tak¿e stan¹æ pomnik Juliusza S³owackiego w Ki-
jowie.

Rok S³owackiego to niepowtarzalna szansa dla
o¿ywienia wielkiej poezji romantycznej, ale i spore dla
niej zagro¿enie. Szczyty popularnoœci twórczoœci wie-
szcza przypad³y na M³od¹ Polskê i, si³¹ impetu, na
Dwudziestolecie. To wtedy jednak Gombrowicz wyar-
tyku³owa³, co naprawdê m³ode pokolenie myœli o
S³owackim, katowanym na lekcjach polskiego przez na-
uczycieli takich jak Bladaczka.

Oczywiœcie, w szko³ach ca³ego kraju odbêd¹
siê liczne konkursy poœwiêcone ¿yciu i twórczoœci
S³owackiego oraz konkursy recytatorskie. Co jednak z
tego wyniknie dla ucznia, studenta, nauczyciela? Oby to
nie by³ jeszcze jeden jubileusz, który trzeba odfajkowaæ
tylko dlatego, bo tak ka¿e tradycja.

W programie tegorocznej konferencji obejrze-
liœmy prezentacjê multimedialn¹ na temat „¯ycia i twó-
rczoœci Juliusza S³owackiego”, któr¹ przygotowa³a Pani
Sylwia Dro¿yñska nauczyciel bibliotekarz z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w Lesznie.
Rozwa¿ania na temat „Czy S³owacki wielkim poet¹
by³?” przedstawi³a Pani Iwona Gubañska nauczyciel
konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Le-
sznie i polonista z III LO.

Kszta³cenie kulturalne w szkole w obliczu
wielkiego kryzysu „S³owackiego” przedstawi³a nam
Pani Edyta Zarembska – Marciniak nauczyciel doradca
jêzyka polskiego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie i polonista w IV LO wraz z m³odzie¿¹ z tego
Liceum.

Ze „Zmianami w prawie autorskim” zapozna³
uczestników spotkania Pan Leszek Zaleœny wicedyre-
ktor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Lesznie
pod kierunkiem Pani Magdaleny Dworczak przygoto-
wa³a i przedstawi³a program p.t. „Mi³oœæ w tekstach le-
ktur szkolnych”

O swoich wierszach opowiada³a Pani Krysty-
na Grys leszczyñska pisarka, która spotka³a siê z m³od-
zie¿¹ ZSE w czytelni  biblioteki szkolnej.
Konferencji towarzyszy³y dwie wystawy: w auli
Szko³y ze zbiorów leszczyñskich bibliotek p.t. „Wokó³
Juliusza S³owackiego” oraz w galerii szkolnej wystawa
p.t. „Spotkania z innymi kulturami. Zapiski z podró¿y
Ryszarda Kapuœciñskiego”. Wystawy przygotowali na-
uczyciele bibliotekarze ZSE.

Pani Katarzyna Zimny nauczyciel bibliotekarz
z Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Lesznie przy-
gotowa³a bibliografiê opracowan¹ w oparciu o zbiory
swojej biblioteki p.t. „Wokó³ Juliusza S³owackiego”.
Drug¹ bibliografiê o S³owackim przygotowa³a Pani
Ewa Bartkowiak Nabzdyjak Sporz¹dzi³a j¹ w oparciu o
zbiory MBP i mo¿na j¹ pobraæ ze strony internetowej
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddzia³ w Le-
sznie.

Na stoiskach zorganizowanych w korytarzach
szko³y, mo¿na by³o obejrzeæ i zakupiæ ksi¹¿ki wydaw-
nictwa Czarny , Wydawnictwa Publicat oraz wydaw-
nictw Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanis³awa
Grochowiaka  w Lesznie.

Propozycja szkoleñ

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza na zajêcia warsztatowe
w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty

1. Dyrektor szko³y/placówki jako nauczyciel i menad¿er Leszek Zaleœny
Liczba uczestników - 25 Liczba godzin - 6 Cena dla uczestnika -  11 z³
Terminy i miejsca spotkañ - 20.10.2009 r. w godz. 15:00 - 20:00, LESZNO, ul. Boles³awa Chrobrego 15

2. Edukacja prawna dyrektorów i nauczycieli Leszek Zaleœny
Liczba uczestników - 25 Liczba godzin - 6 Cena dla uczestnika -  11 z³
Terminy i miejsca spotkañ - 27.10.2009 r. w godz. 15:00 - 20:00, LESZNO, ul. Boles³awa Chrobrego 15

Osoby zainteresowane udzia³em w kursach mog¹ zg³osiæ uczestnictwo poprzez wype³nienie karty zg³oszenia
znajduj¹cej siê na stronie internetowej: zgloszenia.cdn.leszno.pl, poczt¹ tradycyjn¹ (formularz dostêpny na stro-
nie ) lub dostarczyæ osobiœcie do CDN w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15, pok. 13 w nastêpuj¹cych terminach:

1. Dyrektor szko³y/placówki jako nauczyciel i menad¿er Leszek Zaleœny
Termin zg³oszeñ - do 12 .10.2009 r.

2. Edukacja prawna dyrektorów i nauczycieli Leszek Zaleœny
Termin zg³oszeñ - do 19 .10.2009 r.

Wszelkich informacji udziela w Centrum Doskonalenia Nauczycieli - kancelaria ds. kszta³cenia ustawicznego -
tel. (065) 529 90 62, wew. 31 oraz prowadz¹cy zajêcia.
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
wiosn¹ 2009 roku by³o organizatorem  szkolenia nt.

,,Strategie nauczania matematyki w kontekœcie matury 2010”
w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty w Lesznie. Autorami projektu by³y panie: £ucja Ka-

sprowiak i Karolina Nowak – nauczyciele doradcy metodyczni matematyki.

Uczestnikami 4 - godzinnych konferencji byli nauczyciele matematyki gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjal-

nych oraz dyrektorzy szkó³.

Celem szkolenia by³o:
• upowszechnianie wiedzy o zmianach systemowych i programowych w edukacji,
• zapoznanie uczestników ze zmianami w podstawie programowej z matematyki, prowadz¹cymi

do osi¹gania przez uczniów umiejêtnoœci kluczowych,
• upowszechnianie informacji na temat formu³y egzaminu maturalnego z matematyki od 2010 roku,
• omówienie typów zadañ egzaminacyjnych.

Tematyka konferencji dotyczy³a zagadnieñ:
• uwarunkowania realizacji podstawy programowej w œwietle zmian w systemie oœwiaty,
• realizacja standardów egzaminacyjnych sformu³owanych w podstawie programowej, szans¹ na su-

kces egzaminacyjny ucznia.

Zajêcia dla uczestników odbywa³y siê w CDN w Lesznie oraz w innych publicznych placówkach doskonale-

nia nauczycieli. W konferencji prowadzonej w wielkopolskich placówkach doskonalenia nauczycieli uczest-

niczy³o:
ü w CDN w Lesznie - 51 nauczycieli,
ü w ODN w Kaliszu – 80 nauczycieli,
ü w ODN w Koninie – 100 nauczycieli,
ü w ODN w Pile – 50 nauczycieli,
ü w ODN w Poznaniu – 144 nauczycieli.

Spoœród 500 zainteresowanych osób w szkoleniu wziê³o udzia³ ogó³em 425 nauczycieli.

Uczestnicy zajêæ otrzymali materia³y w formie p³yty CD z podstaw¹ programow¹, kserokopie podstawy pro-

gramowej, program konferencji i materia³y promocyjne.

Konferencja wzbudzi³a du¿e zainteresowanie uczestników szkoleñ, którzy w dokonanej ewaluacji zajêæ wy-

soko ocenili zarówno zgodnoœæ planowanej tematyki z jej realizacj¹, jak i poziom dydaktyczny i metodyczny

oraz realizacjê planu zajêæ.

Nauczyciele uznali, ¿e cel konferencji zosta³ jasno sprecyzowany i w rezultacie osi¹gniêty, a zajêcia okaza³y

siê interesuj¹ce i przydatne w praktyce zawodowej.

Opracowa³a:  Miros³awa W¹sowska
nauczyciel konsultant

CDN w Lesznie
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