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Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2011

Szanowni Pañstwo!

Numer bie¿¹cy ,,Proble-
mów Oœwiaty i Wychowania’’ zo-
sta³ w ca³oœci zredagowany z
tekstów pracowników CDN i
wspó³pracuj¹cych nauczycieli do-
radców.
Problematykê bezpiecznego ko-
rzystania z internetu porusza Kry-
styna Dzikowska, nauczyciel
bibliotekarz z Zespo³u Szkó³ Eko-
nomicznych w Lesznie i wieloletni
doradca ds. bibliotek szkolnych.
Proponuje do wykorzystania ma-
teria³y wypracowane na warszta-
tach metodycznych dla nauczycieli
bibliotekarzy. Zwraca przede
wszystkim uwagê na niebezpiecz-
ne treœci i mo¿liwoœci obrony
przed nimi. Cyberprzemoc, pirac-
two, oszustwa i wy³udzenia, uzale-
¿nienie od internetu to kolejne
niebezpieczne strony wirtualnego
œwiata, na które mo¿emy natrafiæ
podczas korzystania ze stron
www. Autorka podaje przyk³ady
antidotum na te negatywne zjawi-
ska, szczególnie w odniesieniu do
dzieci. Radzi te¿, aby rozs¹dnie
korzystaæ z czasu przeznaczanego
na surfowanie w sieci. Ta sama
autorka w kolejnym artykule wy-
korzystuje równie¿ doœwiadczenia
i pracê kierowanej przez Ni¹ bib-
lioteki w zakresie u¿ycia zbiorów
specjalnych w pracy pedagogicz-
nej z uczniami. S¹ to filmy i pro-
gramy w postaci DVD, CD i
CD-Rom, poruszaj¹ce takie za-
gadnienia wychowawcze jak agre-
sja uczniów, zachowania aserty-
wne, autoprezentacja, osi¹ganie
celów, profilaktyka narkotykowa i
alkoholowa, zaburzenia od¿ywia-
nia m³odzie¿y, opracowanie lektur
szkolnych. Uatrakcyjniaj¹ prowa-
dzone zajêcia i wywo³uj¹ zazwy-
czaj o¿ywienie i zainteresowanie
uczniów.

Atrakcyjnych zajêæ mog¹
siê spodziewaæ nawet przedszko-
laki, bo kolejny artyku³ mówi
w³aœnie o aktywnych metodach i
technikach w wychowaniu przed-
szkolnym. Autork¹ jest równie¿
wieloletni nauczyciel doradca z
wychowania przedszkolnego.
Pani Emilia Chrzanowska propo-
nuje wykorzystanie burzy móz-
gów, dramy, pracy w grupach
oraz metody projektów, które ucz¹
skutecznego porozumienia siê, po-
konywania nieœmia³oœci, twórcze-
go myœlenia oraz wspó³pracy.

Organizacjê kwalifika-
cyjnego kursu z oligofreno-
pedagogiki w CDN w Lesznie
przedstawia Pani Bo¿ena Roszak.
Nabycie nowych kompetencji
przez nauczycieli w kontekœcie
wprowadzenia od wrzeœnia br.
nowych zasad organizacji i udzie-
lania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom i m³odzie-
¿y ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. W trakcie kursu
poruszano zagadnienia niezbêdne
dla zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci
wczuwania siê w trudn¹ sytuacjê
niepe³nosprawnych intelektual-
nie. To przede wszystkim znajo-
moœæ potrzeb rozwojowych tej
grupy dzieci i m³odzie¿y, jak i ró¿-
norodnych form pracy z nimi.

Ponadto publikujemy
krótkie sprawozdania z konferen-
cji, w których brali udzia³ pracow-
nicy CDN, zmiany w prawie, jakie
nast¹pi³y od 1 maja do 3 sierpnia
bie¿¹cego roku oraz bibliografiê
publikacji zwi¹zanych z Czes³a-
wem Mi³oszem, posiadanych przez
PBP w Lesznie.

¯yczymy ciekawej lektury.
Krystyna Chorostecka

Redaktor naczelny
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Wychowanie

Krystyna Dzikowska
by³y nauczyciel  doradca

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

( Opracowanie na podstawie materia³ów z prasy i Inter-
netu na potrzeby warsztatów metodycznych dla nauczy-
cieli bibliotekarzy, które odby³y siê 16.03.2011 r. w
bibliotece szkolnej Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych im.

Jana Amosa Komeñskiego  w Lesznie )

1. Kontakt z niebezpiecznymi treœciami:
ü Filmy, zdjêcia lub teksty o charakterze pornograficz-

nym
üMateria³y prezentuj¹ce przemoc, promuj¹ce niezdro-

we postawy i zachowania tj. hazard, u¿ywki, anore-
ksjê, agresjê, rasizm, uczestnictwo w sektach

ü SPAM mo¿na porównaæ do ulotek zostawianych
przed drzwiami lub wk³adanych za wycieraczki sa-
mochodów. Jest zakazany prawnie, w istocie niezbyt
groŸny, ale mo¿e zawieraæ niebezpieczne treœci.

ü Poczt¹ elektroniczn¹ (poza reklamami) mo¿emy
otrzymaæ niebezpieczne pliki (wirusy, trojany), szko-
dliwe dla naszego komputera i oprogramowania

Jak siê broniæ przed kontaktem z niepo¿¹da-
nymi treœciami?

üWarto korzystaæ w anty-spamu w poczcie, a swój ad-
res e-mail chroniæ i nie podawaæ nikomu bez potrze-
by, zw³aszcza w Internecie, gdzie ka¿dy mo¿e go
znaleŸæ.

ü Je¿eli wiadomoœæ, któr¹ otrzyma³eœ jest wulgarna
lub niepokoj¹ca nie odpowiadaj na ni¹. Poka¿ j¹
swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie doros³ej.

ü Ka¿dy komunikator zapewnia mo¿liwoœæ blokowa-
nia wiadomoœci od osób spoza naszej listy znajo-
mych.

üWybieraj¹c tê opcjê unikniemy niepo¿¹danych wia-
domoœci

ü Uwa¿aj na e-maile od nieznanych Ci osób. Nigdy nie
otwieraj podejrzanych za³¹czników i nie korzystaj z
linków przes³anych przez obc¹ osobê! Mog¹ na
przyk³ad zawieraæ wirusy.

ü Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych !

2. Zagro¿enie   w prawdziwym œwiecie:

ü Prawdziwe niebezpieczeñstwo ze strony innych
u¿ytkowników Internetu groziæ mo¿e po za rzeczy-
wistoœci¹ wirtualn¹.

Dotyczy to zw³aszcza dzieci, które z natury s¹ ufne
ü NIGDY nie wolno zapominaæ, ¿e nie wiadomo, kim

naprawdê jest osoba po drugiej stronie Sieci, niezale-
¿nie od tego, za kogo siê podaje!!!

Jak siê broniæ przed zagro¿eniem w œwiecie
realnym?

ü Stosuj zasadê ograniczonego zaufania w kontaktach
internetowych!

ü Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdzi-
wego imienia i nazwiska. Pos³uguj siê nickiem, czyli
pseudonimem, internetow¹ ksywk¹!

ü Nie mo¿esz mieæ pewnoœci, z kim naprawdê rozma-
wiasz!

ü Nie wolno podawaæ ¿adnych danych o sobie, takich
jak :
imiê , nazwisko/swoje i rodziców

Bezpieczny Internet.
Materia³y do wykorzystania na lekcjach dla uczniów szkó³

podstawowych  i gimnazjalnych
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adres zamieszkania
adres mailowy
numer telefonu
nazwa i adres szko³y do której uczêszczasz
zdjêcia /swoje i rodziny

ü Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mog¹
byæ niebezpieczne!

ü Je¿eli planujesz spotkanie z internetowym znajo-
mym pamiêtaj, aby zawsze skonsultowaæ to z rodzi-
cami!

ü Na spotkania umawiaj siê tylko w miejscach publicz-
nych i idŸ na nie     w towarzystwie innych osób!

ü Nie u¿ywaj w adresie poczty elektronicznej swojego
imienia i nazwiska!

3. Cyberprzemoc :

ü oœmieszanie
ü zniewa¿anie
ü znies³awianie za pomoc¹ Internetu i telefonii komór-

kowej
ü straszenie
ü szanta¿owanie
ü publikowanie lub rozsy³anie oœmieszaj¹cych, kom-

promituj¹cych zdjêæ, filmów
ü podszywanie siê w Sieci pod kogoœ wbrew jego woli
ü Dzieci czêsto podejmuj¹ wy¿ej wymienione

dzia³ania nie maj¹c œwiadomoœci mo¿liwych konsek-
wencji. Tymczasem specyfika Internetu sprawia, ¿e
intensywnoœæ i zasiêg doznawanej przez ofiary krzy-
wdy przekracza czasami ich mo¿liwoœci poradzenia
sobie z tak¹, nawet pozornie b³ah¹, sytuacj¹ i mo¿e
prowadziæ to prawdziwej tragedii.

ü Trzeba byæ œwiadomym, ¿e sprawc¹ jest nie tylko
osoba, która zarejestrowa³a film, ale równie¿ ci, któ-
rzy publikowali go w Internecie i sobie przesy³ali.

ü Szanuj innych u¿ytkowników Internetu. Traktuj ich
tak, jak chcesz ¿eby oni traktowali Ciebie.

Konsekwencje

• W zale¿noœci od rozmiaru i czêstotliwoœci dzia³añ
sprawcy:

ü wezwanie do szko³y rodziców;
ü obni¿enie oceny zachowania;
ü mo¿liwoœæ przeniesienie do innej szko³y;
ü odpowiedzialnoœæ karna (w sytuacjach ³amania

prawa, np.: groŸby, publikowanie nielegalnych tre-
œci, znies³awienie);

ü publiczny nakaz przeproszenia
ü kurator

Jak siê broniæ przed wirtualnym nêkaniem?

ü Natychmiast szukaæ pomocy u kogoœ doros³ego – na-
uczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców

ü Nie nale¿y odpowiadaæ na zaczepki, bo reakcja tylko
zachêci sprawcê do dalszego dzia³ania

ü Doniesienie o zachowaniu nêkaj¹cej nas osoby do-
stawcy Internetu, z którego us³ug on korzysta,
administratorowi serwera konta pocztowego, z
którego zosta³ wys³any niepo¿¹dany e-mail lub
administracji komunikatora

üMo¿esz zidentyfikowaæ te osobê na podstawie
unikatowego numeru IP),

üW przypadku z³amania prawa przez „¿artowni-
sia” (np. stosowanie gróŸb) sprawê najlepiej
zg³osiæ na policjê, przekazuj¹c jej dowody w
sprawie – wydrukowane listy elektroniczne, ar-
chiwa rozmów z komunikatorów i inne (nale¿y
je równie¿ zachowaæ  w wersji elektronicznej)

üWymagaæ od administratora serwisu natychmia-
stowego skasowania filmu lub zdjêcia zarejestro-
wanego wbrew woli ofiary o usuniêcie
kompromituj¹cych materia³ów   z Sieci

ü Szukaæ pomocy u konsultantów Helpline.org.pl
– projekt , którego celem jest pomoc dzieciom

w sytuacjach zagro¿enia w Internecie oraz podczas
korzystania   z telefonów komórkowych.

ü Dostêpne s¹ 3 sposoby kontaktu z konsultantami Hel-
pline.org.pl:

• pod bezp³atnym numerem telefonu 0 800 100 100
• e-mail: helpline@helpline.org.pl
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• poprzez rozmowê online – livechat – z poziomu
strony  www.helpline.org.pl

4. Piractwo:

ü Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e ³amanie licencji na
oprogramowanie  jest niezgodne z prawem

ü Trzeba te¿ pamiêtaæ o przestrzeganiu praw auto-
rskich

üWszystkie teksty dostêpne w Sieci zosta³y przez ko-
goœ napisane i nie mo¿na dowolnie ich wykorzysty-
waæ.

ü Piratowi mo¿e groziæ utrata komputera lub grzywna

Jak unikaæ piractwa?

ü Szanuj prawo w³asnoœci w Sieci. Zawsze podawaj
Ÿród³o pochodzenia materia³ów znalezionych w In-

ternecie. Choæ wydaje siê, ¿e wszyscy wokó³ œci¹gaj¹
z Internetu muzykê i filmy, trzeba pamiêtaæ, ¿e ³ami¹
w ten sposób prawo. Zastanów siê, czy warto ryzyko-
waæ.

ü Czêsto autor okreœla, w jaki sposób mo¿na korzystaæ
z tego, co napisa³ – nale¿y przestrzegaæ jego zaleceñ.

ü Je¿eli autor ich nie zamieœci³, trzeba spróbowaæ usta-
liæ jego adres e-mail (zazwyczaj podaje siê go na
pocz¹tku lub na koñcu tekstu) i powiadomiæ go, ¿e
chcia³oby siê wykorzystaæ zamieszczone przez niego
materia³y ( okreœlaj¹c, co dok³adnie zamierzamy z
nimi zrobiæ ).

ü Jeœli niemo¿liwe bêdzie ustalenie adresu autora, mo-
¿na skontaktowaæ siê z administratorem danej strony
– on z pewnoœci¹ bêdzie móg³ nam pomóc.

ü Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przechowywanie na dysku nie-
których z tych materia³ów bez zap³acenia za nie jest
niezgodne z prawem – to po prostu kradzie¿, za któr¹
gro¿¹ surowe kary.

üWiêkszoœæ rzeczy, za które trzeba p³aciæ (np. opro-
gramowanie), ma swoje darmowe odpowiedniki –
wybór jednego z nich bywa najlepszym rozwi¹za-
niem, kiedy nie staæ nas na zakup danej rzeczy.

PROPOZYCJE
FILM:

ü Skorzystanie z wypo¿yczalni
ü Sk³adka z kolegami i wspólne ogl¹danie
MUZYKA:

ü S³uchanie radia internetowego z ulubion¹ muzyk¹
ü Kupowanie pojedynczych piosenek w sklepie inter-

netowym
ü Istniej¹ strony z bezp³atnym dostêpem do muzyki.
GRY:

ü Korzystanie z gier darmowych
ü Kupowanie wspólnie z kolegami i wymienianie

siê

5.  Oszustwa  i wy³udzenie:
üW Sieci realizuje siê coraz wiêcej transakcji finanso-

wych – ze wzglêdu na oszczêdnoœæ czasu i kosztów
w porównaniu z tradycyjnymi sposobami.
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ü Roœnie popularnoœæ bankowoœci internetowej i po-
rtali aukcyjnych. Oszust mo¿e przes³aæ przedmiot
wart znacznie mniej ni¿ licytowany na aukcji.

ü Korzystaj¹c z bankowoœci internetowej ryzykuje siê
przechwycenie has³a.

ü Z³odziej mo¿e u¿yæ równie¿ zdobytych w nielegalny
sposób danych karty kredytowej do pokrycia p³atno-
œci w Internecie.

Jak siê chroniæ przed internetowymi oszustami?

ü Je¿eli chcesz coœ kupiæ w Internecie, zawsze skonsul-
tuj to z rodzicami. Nigdy nie wype³niaj interneto-
wych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców!

ü B¹dŸ ostro¿ny dokonuj¹c transakcji na portalach au-
kcyjnych.

Po pierwsze pamiêtaj, ¿e bior¹c udzia³ w licy-
tacji decydujesz siê na zakup produktu. To znaczy, ¿e
jeœli Twoja oferta bêdzie najwy¿sza z mo¿liwych, bê-
dziesz musia³ za licytowany produkt zap³aciæ!

Po drugie, maj¹c ju¿ œwiadomoœæ, ¿e jesteœ na-
bywc¹, kupuj raczej za pobraniem. To znaczy, ¿e
zap³acisz za produkt przy odbiorze. Bêdziesz móg³
sprawdziæ czy w paczce nie ma przypadkiem starego
buta zamiast zamówionego produktu.

Po trzecie, czytaj opinie innych internautów na
temat sprzedaj¹cego.

6 . Uzale¿nienie  od Internetu :

Porady:
ü Nie traktuj komputera jak bo¿ka.
üMiej œwiadomoœæ, po co przed nim zasiadasz.
ü Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.
ü Nie zastêpuj przyjació³ komputerem.
ü Nie spêdzaj ca³ego wolnego czasu przy komputerze.

Ustal sobie jakiœ limit czasu, który poœwiêcasz kom-
puterowi i staraj siê go nie przekraczaæ.

�RÓD£A:
http://images.gogle.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://dbi.safeinternet.pl/dbi_wiadomosci
http://www.helpilne.org.pl/
http://www.fundacjaagrupytp.pl/

Krystyna Dzikowska
by³y nauczyciel  doradca

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

Wspó³czesna biblioteka szkolna oprócz ksiê-
gozbioru tradycyjnego, który stanowi¹ ksi¹¿ki i czaso-
pisma wydawane drukiem, coraz czêœciej staje siê
posiadaczem dokumentów specjalnych, na innych noœ-
nikach informacji np. DVD, CD, CD-ROM. S¹ to zbio-
ry specjalne do których potrzebny jest sprzêt
elektroniczny. Pojawi³y siê w latach 90 XX wieku i s¹
one efektywnym noœnikiem informacji z ró¿nych dzie-

dzin ¿ycia oraz przenosz¹ u¿ytkowników biblioteki w
œwiat multimediów, czyli zintegrowanych mediów in-
teraktywnych. S³u¿¹ do celów twórczych, pedagogicz-
nych czy rozrywkowych. Informacje w nich zawarte
u¿ytkownik mo¿e natychmiast odtworzyæ i mieæ wp³yw
na ich prezentacje. Multimedia s¹ jednym ze œrodków
przekazywania informacji, a ich atrakcyjna forma,
dŸwiêki, animacje, ilustracje pomagaj¹ w zrozumieniu
treœci.

Zaprezentujê Pañstwu kilka pozycji ze zbio-
rów specjalnych biblioteki szkolnej Zespo³u Szkó³ Eko-
nomicznych im. Jana Amosa Komeñskiego w Lesznie,
które s¹ wysoko ocenione jako pomoc dydaktyczna i s¹
wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji progra-
mów dydaktyczno – wychowawczych.

Wspomaganie realizacji programów dydaktyczno -
wychowawczych zbiorami specjalnymi.

Przegl¹d  i omówienie niektórych pozycji z zasobów
biblioteki szkolnej Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych

im. Jana Amosa Komeñskiego  w Lesznie
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Prezentowane zbiory zakupione zosta³y w Wydawnic-
twie „Synergia” i „Rubikon.” G³ównie s¹ przezna-
czone dla uczniów z gimnazjum i szkó³
ponadgimnazjalnych. W scenkach filmowych ilu-
struj¹cych problem, czêsto wystêpuj¹ znane postacie z
du¿ego i ma³ego ekranu : aktorki i aktorzy oraz prezen-
terzy telewizyjni, przez co s¹ bardziej atrakcyjne dla
uczniów. Filmy te mo¿na poleciæ równie¿ nauczycie-
lom, by zapoznali siê z nimi na spotkaniach, w ramach
prac zespo³ów przedmiotowych i na radach pedagogi-
cznych. Poruszaj¹ one wiele wa¿nych tematów, które
powinny byæ realizowane przez nauczycieli w pracy
pedagogicznej z uczniem.
Temat pierwszy to agresja, przemoc i asertywnoœæ.
Jak radziæ sobie z agresj¹ uczniów. Film ten przygo-
towuje do stawiania czo³a zachowaniom agresywnym.
Dziêki radom w nim zawartym bêdziesz wiedzia³: kiedy
reagowaæ, jak reagowaæ i jakie prawa Ci przys³uguj¹.
Tematyka filmu: Co to jest agresja ? Jakie s¹ jej rodza-
je? Co jest przyczyn¹ agresji ? Jak przeciwdzia³aæ za-
chowaniom agresywnym ? Nieprawid³owe i szkodliwe
reakcje nauczyciela na agresjê. Zasady skutecznego re-
agowania na agresjê.
Szkolny system skutecznego postêpowania z agresj¹
Zasady postêpowania a agresja wobec nauczycieli.
Asertywnoœæ. Rozwi¹zywanie konfliktów w rela-
cjach zawodowych.
Treœæ filmu to wskazówki jak chroniæ siebie przed
osob¹ natrêtn¹, natarczyw¹, agresywn¹, czyli asertyw-
noœæ w odmawianiu. Jak radziæ sobie z krytyk¹ i ocen¹
negatywn¹, czyli asertywnoœæ w ocenianiu. W jaki spo-
sób wyra¿aæ swoj¹ wolê poprzez polecenia proœby i roz-
kazy, czyli asertywnoœæ w wydawaniu poleceñ. W jaki
sposób siêgaæ po swoje, nie ruszaj¹c praw innych, czyli
asertywnoœæ w obronie swoich interesów.
Powstrzymaæ agresjê. W filmie znajdziemy fabulary-
zowane scenki odegrane przez m³odzie¿ dotycz¹ce
przemocy w szkole oraz czêœæ dokumentaln¹ zawie-
raj¹ca wypowiedzi wiêŸniów osadzonych w³aœnie za
przemoc.
Media i przemoc. To dokumentalny film edukacyjny
dla uczniów gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych
poruszaj¹cy temat wp³ywu, jaki maj¹ filmy oraz gry
komputerowe zawieraj¹ce sceny agresji na formowanie
siê wra¿liwoœci i œwiatopogl¹du m³odego cz³owieka.
Kolejne filmy podpowiedz¹ m³odym ludziom co zrobiæ,
by zaprezentowaæ siebie w sposób w³aœciwy. Poruszaj¹
temat dobrych obyczajów, dobrych manier.
Autoprezentacja. Cz. 1. Savoir – vivre w pracy. Zna-
jomoœæ zasad savoir – vivre u³atwia kontakty i
wspó³pracê z ludŸmi, poprawia atmosferê w grupie i co
szczególnie wa¿ne, pomaga zjednywaæ sobie ludzi. Po-
jêcie savoir -vivre dotyczy wielu spraw kszta³tuj¹cych
wizerunek cz³owieka. Film pozwala poznaæ zasady sa-
voir - vivre oraz stosowaæ je w pracy i ¿yciu towarzy-
skim.
Autoprezentacja. Cz. 2. Jak wywo³aæ dobre wra¿e-
nie na innych.
Tematyka filmu: Co rozmówca pomyœli o nas w chwili
pierwszego kontaktu z nami, czyli jakie zrobiliœmy pier-

wsze wra¿enie. Co rozmówca myœli o sobie, czyli jak
Twoja obecnoœæ wp³ynê³a na jego samopoczucie. Wy-
ka¿ zainteresowanie rozmówc¹, oka¿ rozmówcy uzna-
nie, wywo³aj poczucie wspólnoty, wp³yñ na poprawê
nastroju rozmówcy. Zaprezentuj siê jako ciekawa oso-
ba.
Autoprezentacja. Cz. 3. Mowa cia³a w praktyce. Cze-
go dowiemy siê z filmu. Jak pokierowaæ w³asn¹ mow¹
cia³a ? Jak odebraæ niewerbalne komunikaty wysy³ane
przez innych ? Jak odczytaæ chêæ dominacji, aprobatê,
k³amstwo, chêæ ucieczki lub oczekiwanie pomocy ? I w
koñcu – jak w³asn¹ mow¹ cia³a wp³yn¹æ na czyjeœ po-
stêpowanie ?
Autoprezentacja. Treœæ filmu to: jak zrobiæ dobre pie-
rwsze wra¿enie. Wygl¹d: wyraz twarzy, postawa, rêce,
w³osy, higiena osobista. Ubiór zapewniaj¹cy profesjo-
nalny wygl¹d. Wa¿ne spotkanie: przygotowanie, nada-
nie treœciom rozmów pozytywnego brzmienia.
Argumentacja racjonalna i emocjonalna. Wzbudzanie
wiarygodnoœci. Wyst¹pienia publiczne. Jêzyk cia³a.
Dobre obyczaje.
Wyst¹pienia publiczne. Sztuka wystêpowania przed
publicznoœci¹ jest umiejêtnoœci¹, któr¹ podobnie jak
ka¿d¹ inn¹ mo¿na skutecznie doskonaliæ i trenowaæ.
Tematyka filmu to : Jak skutecznie przygotowaæ siê do
wyst¹pienia, aby osi¹gn¹æ zamierzony cel ? Poprawne
skonstruowanie wstêpu, czêœci g³ównej i zakoñczenia.
Przykucie uwagi. Co zrobiæ gdy zachodzi obawa, ¿e pu-
blicznoœæ przestanie ciê s³uchaæ ? Jak skutecznie stoso-
waæ perswazjê ? Kiedy s¹ skuteczne argumenty
emocjonalne, kiedy racjonalne ? Zalecane proporcje
czasu wyst¹pienia. Na czym polega metoda 3-1- 2 ? Co
wp³ywa na twoj¹ wiarygodnoœæ? Jak zaradziæ stresowi?
Jak odpowiadaæ na trudne pytania i jak radziæ sobie z
k³opotliwymi s³uchaczami ? Jakich b³êdów unikaæ ?
Techniki negocjacji. Treœæ filmu: Strategie – wygrana
jednej ze stron, kompromis, wygrana obydwu stron.
Przygotowanie alternatywnego rozwi¹zania na wypa-
dek nie zawarcia porozumienia. Technika „Mierz wyso-
ko”. Techniki czynienia ustêpstw: „ustêpuj powoli”,
„ustêpuj za ustêpstwo”, „ nie okazuj zadowolenia z
ustêpstw kontrahenta”. Trochê matematyki w negocja-
cjach czyli ,,zasada ustêpstw malej¹cych”. Krakowski
targ – pó³ na pó³. Metody rozpraszania negocjatora. Za-
bójcze pytanie jak je zadaæ i jak siê samemu przed nim
obroniæ. Technika „dobry – z³y facet”. Uwa¿aj na eska-
lacjê ¿¹dañ. Jak prze³amaæ opór rozmówcy ? Technika
ograniczonych kompetencji.
Kolejny film nauczy nas jak mamy w³aœciwie pracowaæ
by osi¹gaæ w ¿yciu zamierzony cel.
Dopi¹æ swego czyli jak wyznaczaæ i osi¹gn¹æ swoje
cele. Tematyka filmu: rodzaje celów, zasada pra-
wid³owego sformu³owanego celu – metoda SMART.
Role celów d³ugoterminowych, œrednioterminowych i
krótkoterminowych, z³odzieje czasu: zwlekanie z wy-
konywaniem zadañ ( mit pracy pod presj¹, lêk przed po-
ra¿k¹, lenistwo), nieplanowane przerwy w pracy.
Zasady organizacji dnia pracy czyli jak pracowaæ ¿eby
zd¹¿yæ na czas.
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Kolejne pozycje mog¹ wspieraæ m.in. realizacjê pro-
gramów profilaktycznych.
Dziêkujê nie biorê. Ten materia³ filmowy, pos³u¿y
nam jako pomoc w przeprowadzeniu lekcji profilakty-
cznej. Zawiera on: Fabularyzowane scenki przedsta-
wiaj¹ce pocz¹tki brania narkotyków w grupie
rówieœniczej. Œwiadectwo narkomana lecz¹cego siê w
oœrodku. Alternatywne ( asertywne ) zakoñczenie fabu-
laryzowanych scenek. Celem filmu jest sprowokowanie
uczniów do myœlenia, zanim podejm¹ samobójcz¹ de-
cyzjê o braniu. Ma zapaliæ czerwone œwiat³o w
umys³ach naszych uczniów.
Dziêkujê, nie pijê! Film edukacyjny dla uczniów gi-
mnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych. Ukazane s¹ sy-
tuacje, które sprzyjaj¹ powstaniu choroby alkoholowej.
Sfabularyzowane scenki, œwiadectwo nastolatka z ro-
dziny dotkniêtej alkoholizmem. Do filmu za³¹czony jest
równie¿ konspekt lekcji.
Anoreksja i bulimia. Dziewczêta, dla których dieta i
odchudzanie sta³y siê przedmiotem psychicznej obsesji,
nara¿aj¹c siê na œmiertelne niebezpieczeñstwo. Film
uczy jak broniæ siê przed przekroczeniem granic
rozs¹dku, omawia te¿ symptomy oraz nastêpstwa an-
oreksji i bulimii.
W ostatnim czasie Wydawnictwo „Gazety Wybor-
czej” wyda³o w serii „Biblioteka Gazety Wyborczej ”
bardzo dobrze opracowane lektury szkolne na DVD
wraz z omówieniem : np. „Ferdydurke”, „Przedwio-
œnie”, „Pan Tadeusz”, „Ludzie bezdomni”, „Lalka”
i inne. Forma wydawnicza ma postaæ ksi¹¿ki, w której
znajduje siê omówienie lektury szkolnej + film. W

ksi¹¿ce znajduje siê obszerna prezentacja literackiego
pierwowzoru, przydatne terminy teoretycznoliterackie,
omówienie ekranizacji, minileksykon wiedzy filmowej
oraz filmow¹ wersjê szkolnej lektury.
Dla uczniów s³abo widz¹cych wydano: Lektury. Pe³ne
teksty 52 lektur szkolnych z omówieniem. Materia³
zalecany jest przez Ministerstwo Edukacji i dotyczy le-
ktur szkolnych dla uczniów z gimnazjum i szko³y
ponadgimnazjalnej.

Kszta³cenie pozaprzedmiotowe to ci¹gle wa¿ny pro-
blem w szkole. Uczniowie nie potrafi¹ siê uczyæ. Szyb-
ko czytaæ, robiæ w³aœciwie notatek, wykorzystywaæ
technik zapamiêtywania. Do realizacji tych tematów
mo¿na wykorzystaæ kolejne dwie pozycje.
Techniki zapamiêtywania. Czyli jak radziæ sobie w
g¹szczu informacji.
Jak zwiêkszyæ o 200 do 300 procent swoje zdolnoœci pa-
miêciowe. Jak sprawiæ by zapamiêtywanie i uczenie siê
by³o przyjazne i trwa³e. Jak notowaæ w sposób przejrzy-
sty i u³atwiaj¹cy przyswajanie informacji. Podstawowe
techniki pamiêciowe.
Program do nauki szybkiego czytania.
Wskazówki i metody jak doskonaliæ szybkie czytanie.

Nowe technologie czêsto uzupe³niaj¹ tradycyjny druk i
przez to wnikaj¹ w wiele dziedzin naszego ¿ycia. Doku-
menty audiowizualne, elektroniczne s¹ narzêdziem pra-
cy, nauki dla nowych grup u¿ytkowników bibliotek,
sprzyjaj¹ rozwojowi nowoczesnej biblioteki, w tym tak-
¿e biblioteki szkolnej.

Dydaktyka

Metody i techniki aktywizuj¹ce
w wychowaniu przedszkolnym

Emilia Chrzanowska
nauczyciel doradca
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

O metodach i technikach aktywizuj¹cych na-
uczyciele wiedz¹ wiele przez studiowanie literatury
przedmiotowej, udzia³ w konferencjach, warsztatach
metodycznych, kursach.... Ale czy nauczyciele wycho-
wania przedszkolnego stosuj¹ je w codziennej pracy z
przedszkolakami? Czy zastanawiaj¹ siê czego dzieci
ucz¹ siê dziêki zastosowanym metodom? Czy wiedz¹
kiedy zastosowaæ któr¹ metodê?
Dzieci przedszkolne nie potrafi¹ skupiæ uwagi na jed-
nym dzia³aniu, ograniczone s¹ ich mo¿liwoœci perce-
pcyjne i manualne. Maj¹ problemy z jasnym
wyra¿aniem myœli oraz formu³owaniem wniosków.

Dlatego metody i techniki aktywizuj¹ce dostosowuje-
my do potrzeb i mo¿liwoœci dzieci nie zmieniaj¹c ich
istoty.

Burza mózgów to metoda, która daje wszy-
stkim dzieciom równe szanse w podawaniu propozycji
rozwi¹zañ okreœlonego problemu. Dzieci w tej meto-
dzie wykorzystuj¹ posiadan¹ wiedzê i w³asne doœwiad-
czenia. Ucz¹ siê s³uchania, zabierania g³osu w ustalonej
kolejnoœci, niekrytykowania wypowiedzi innych dzieci.
Najczêœciej w burzy mózgów wystêpuj¹ fazy:
ü zg³aszanie skojarzeñ, które nauczycielka zapisuje

(ka¿da wypowiedŸ jest dobra),
ü selekcja pomys³ów,
ü ustalenie wniosków.

Burza mózgów mo¿e byæ zastosowana do
zdefiniowania ró¿nych pojêæ lub do rozwi¹zania pro-
blemu dziêki zastosowaniu wybranego pomys³u w pra-
ktyce.
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W pracy z przedszkolakami mo¿na zastosowaæ niektó-
re z metod aktywnoœci kreatywnej. Na pewno bêd¹ to:
dzia³ania kreatywne a wiêc akcje i projekty, dzia³ania
dotycz¹ce kreatywnoœci cia³a : æwiczenia i zabawy wy-
zwalaj¹ce ekspresjê cia³a, jako œrodka wyrazu stanów
emocjonalnych oraz porozumiewania siê. Dla starszych
przedszkolaków ciekawe bêdzie zastosowanie kreatyw-
nego mówienia : æwiczeñ i zabaw rozwijaj¹cych eks-
presjê werbaln¹ oraz kreatywnego myœlenia podczas
rozwi¹zywania okreœlonego problemu.

Odgrywanie ról to metoda charakterystyczna
dla dzieciêcych zabaw „ na niby”. Najwa¿niejsze zada-
nia tej metody to:
ü umo¿liwienie dziecku jego doœwiadczenia i wiedzy

w sytuacji ¿yciowej,
ü lepsze poznanie œwiata widzialnego i odczuwalnego

z perspektywy drugiej osoby.
Odgrywanie ról mo¿na zastosowaæ w wycho-

waniu przedszkolnym w ka¿dej grupie wiekowej.
Kolejn¹ metod¹ aktywizuj¹c¹ jest drama, która polega
na stwarzaniu sytuacji, zarysowywaniu problemów i
próbie rozwi¹zywania ich przez aktywne wchodzenie w
role. Drama to forma pracy, która ma wiele wspólnego
z teatrem, jednak nie jest ani teatrem, ani spektaklem,
ani aktorstwem. Czêsto nauczyciele stosuj¹c w pracy z
dzieæmi inscenizacje nazywaj¹ je dram¹. Inscenizacje
jednak nie s¹ dram¹.

Drama nie jest teatrem, teatr jest form¹ komu-
nikacji pomiêdzy widzem a aktorem. W dramie nie ma
podzia³u na widzów i aktorów, wszyscy s¹ zjednoczeni
we wspólnej akcji, nawet jeœli pracuj¹ odmiennymi œro-
dkami. Natomiast wzajemna prezentacja efektów pracy
ma wzbogaciæ efekt dzia³añ.

Drama nie jest spektaklem, mimo ¿e wyko-
rzystuje s³owo, gest, ruch, rekwizyty. Tym ró¿ni siê od
sztuki teatralnej, ¿e nie ma gotowego scenariusza. Jest
otwarta na w³¹czenie nowych treœci i dzia³añ oraz wie-
loœæ ich interpretacji. W dramie nie uzyskuje siê efe-
któw artystycznych dla nich samych, czêsto to co
najwa¿niejsze, jest niewidoczne dla oka. Czasem ma³o
efektownie odegrana rola jest silnie prze¿ywana i przy-
nosi du¿e efekty wychowawcze.

Drama nie jest aktorstwem, mimo ¿e
odwo³uje siê do grania ról. Aktorstwo wymaga talentu
lub wyuczonej sprawnoœci technicznej. Udzia³ w dra-
mie jest mo¿liwy dla wszystkich. Jedynym warunkiem
udzia³u w dramie jest emocjonalne wczucie siê w role.
Uczestnik dramy nie gra kogoœ, ale jest osob¹ w no-
wych , nie zawsze doœwiadczanych na co dzieñ sytua-
cjach. W dramie nie ma prób w sensie teatralnym.
Wszystko dzieje siê jedyny raz i jest wynikiem akcji im-
prowizowanej. W dramie wa¿ny jest proces, a nie efekt
koñcowy w postaci przedstawienia teatralnego.
Inna z metod, która przynosi w pracy z przedszkolaka-
mi wizualne efekty to mapy mentalne nazywane tak¿e
mapami pojêciowymi . Jest to metoda wizualnego
opracowania problemów z wykorzystaniem rysunków,
malunków, obrazków, zdjêæ, wycinków... Ka¿dy wy-
twór ma tak¹ sam¹ wartoœæ i nie nale¿y go krytykowaæ.

Dzieci wspaniale obrazuj¹ za pomoc¹ map mental-
nych tematykê MOJA RODZINA, MOJE MIASTO,
MOJA OJCZYZNA, LAS, £¥KA,  itp.

Linie czasu to tak¿e metoda wizualnego
przedstawienia problemu lecz w wymiarze linearnym.
Pokazuje nastêpstwo czasu i jest odpowiednia w pracy z
problemami daj¹cymi siê przedstawiæ chronologicznie.
Z przedszkolakami metodê linie czasu mo¿na zastoso-
waæ przy realizacji tematu np. PORY ROKU, PORY
DNIA, DNI TYGODNIA.

Metod¹ aktywizuj¹c¹, któr¹ mo¿na zastoso-
waæ w wychowaniu przedszkolnym to praca w gru-
pach. Najlepiej pracuj¹ grupy kilkuosobowe (4, 5 –
osobowe), mieszane pod wzglêdem p³ci, choæ zale¿y to
czêsto od zadania które maj¹ wykonaæ. Grupy powinny
byæ dobierane wed³ug zasady zmiennoœci, np. poprzez
losowanie kolorowych kartek, obrazków, podzia³ auto-
matyczny dzieci znajduj¹ce siê w kole odliczaj¹ np. do 5
i formuj¹ grupê jedynek, dwójek, trójek, czwórek,
pi¹tek.

W ramach grupy dzieci mog¹ mieæ do wyko-
nania takie same zadania dla wszystkich grup, zadania
odmienne lub zadania wzglêdem siebie etapowe. W ra-
mach grupy dzieci mog¹ mieæ nieokreœlone role ( wszy-
scy pracuj¹ na równych prawach ), wszyscy pracuj¹ na
równych prawach plus jedno dziecko jest wyznaczone
do kontaktu z nauczycielem. Ka¿de dziecko powinno
mieæ szansê dzia³ania w ka¿dej z ról. Praca w grupach
nie jest zadaniem ³atwym. Wymaga od nauczyciela do-
brej organizacji np. losowego podzia³u grupy, zastano-
wienia w jaki sposób przekazaæ przedszkolakom
problem do rozwi¹zania, jak nauczyæ dyskutowania, jak
wybraæ dziecko, które zaprezentuje wypracowane po-
mys³y.

Dobrze przemyœlana i zorganizowana praca w
grupach przynosi korzyœci:
ü uczy przestrzegania przyjêtych zasad i dyscypliny,
ü umo¿liwia doœwiadczenie wspó³odpowiedzialnoœci,
ü pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyj-

nych: zabierania g³osu, wypowiadania swoich myœli,
dyskutowania, s³uchania innych,

ü u³atwia aktywizacjê wszystkich dzieci, szczególnie
tych, które wolniej pracuj¹, s¹ nieœmia³e,

ü wp³ywa inspiruj¹co, gdy dzieci dziel¹ siê swoimi po-
mys³ami.

W pracy w grupach wystêpuje: technika kuli
œnie¿nej , która polega na przechodzeniu od pracy indy-
widualnej do pracy w du¿ej grupie. Technika ta pozwala
dzieciom na doœwiadczenie poszukiwania wspólnych
znaczeñ i uzgadniania wspólnego stanowiska. W pier-
wszym etapie dziecko pracuje indywidualnie nad odpo-
wiedzi¹ na zadany temat. W drugim etapie rozwi¹zania
porównywane s¹ w parach i wybierane elementy wspól-
ne. W trzecim etapie dzieci pracuj¹ w grupach czteroo-
sobowych nad wspólnymi zagadnieniami, a w etapie
czwartym i dalszych praca przebiega w grupach oœmio-
osobowych, szesnastoosobowych i na forum ca³ej klasy
(grupy przedszkolnej).
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Technika stolików zadaniowych polega na podziale
klasy na grupy 6, 9 – osobowe. Jedno dziecko np. w wy-
niku losowania zostaje liderem grupy. Zadaniem lidera
jest prezentacja ustalonych w czasie pracy grupowej
rozwi¹zañ.
Technikê grup zadaniowych wykorzystuje siê w reali-
zacji zadañ bardziej skomplikowanych, wymagaj¹cych
zaplanowania , roz³o¿onych w czasie. Dzieje siê tak np.
przy realizacji projektu, kiedy zakoñczenie jednego
etapu, decyduje o rozpoczêciu etapu nastêpnego. Po
ustaleniu sk³adu grup zadaniowo – tematycznych dla
sprawnej organizacji pracy przygotowuje siê terminarz.
Wyró¿niamy dwa rodzaje metody projektu: badawcze
to zebranie informacji na temat okreœlonych zagadnieñ
czego efektem jest np. album, wystawa, dzia³ania lokal-
nego dotyczy podjêcia dzia³ania w œrodowisku lokal-
nym np. plac zabaw.
Charakterystyczne cechy projektu:
ü ma okreœlone cele,
ü s¹ wyznaczone terminy realizacji zadañ oraz ca³oœci

projektu,
ü praca przebiega w grupach i indywidualnie,
ü okreœlony jest czas realizacji,
ü efekty dzia³añ prezentowane s¹ publicznie.
Etapy prac nad projektem:
1.Okreœlenie tematu.
2.Przygotowanie instrukcji np. w formie plakatu
a) temat
b) cele
c) zadania,
d) terminy
e) Ÿród³a informacji, / z kim bêdziemy wspó³dzia³aæ/
f) sposób wykonania.

3.Praca nad projektem – wykonywanie zadañ, które
rozwijaj¹ samodzielnoœæ, twórcze myœlenie...
4. Prezentacja projektu  np. wystawa, inscenizacja.

Metoda projektu u starszych dzieci przed-
szkolnych wyzwala motywacjê wewnêtrzn¹, a edukacja
przebiega efektywnie podczas ró¿norodnych interakcji
dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel.

Metoda projektu mo¿na zastosowaæ do opra-
cowania bardzo wielu tematów. Nauczyciel wspólnie z
dzieæmi wybiera temat, problem. Nastêpnie uwzglêdnia
indywidualne potrzeby, doœwiadczenia i wiadomoœci
dzieci. Przedszkolacy bardzo chêtnie i z du¿ym zaanga-
¿owaniem uczestnicz¹ w realizacji projektów. Takim
przyk³adem by³a realizacja projektów d³ugotermino-
wych jak: KOŒCIAN MOJE MIASTO, JAK BYÆ
PRZYJACIELEM, ZBLI¯A NAS KSI¥ZEK ŒWIAT i
innych .
Metody aktywizuj¹ce stosowane w wychowaniu przed-
szkolnym pozwalaj¹ dzieciom planowaæ i organizowaæ
pracê.
Ucz¹ skutecznego porozumiewania siê i trudnej próby
prezentacji. Przedszkolacy ucz¹ siê efektownego
wspó³dzia³ania w grupie i w zespole oraz podejmowa-
nia decyzji podczas pracy indywidualnej i zespo³owej.
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Sprawozdania

Przygotowanie nauczycieli do specjalnego
wychowania i nauczania

Bo¿ena Roszak
nauczyciel konsultant

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

wyk³adowca PWSZ w Lesznie

W ostatnim czasie spo³eczeñstwo wyraŸnie
powiêksza pole akceptacji i otwartoœci wobec dzieci i
doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Ka¿dy
z nas przyjmuje okreœlone postawy spo³eczne wobec
innoœci, które zale¿ne s¹ od pogl¹dów filozoficznych,
religii, obyczajów i systemów wartoœci, na ich kszta³to-
wanie ma wp³yw w du¿ej mierze szko³a. To w niej
uczymy siê wspólnie funkcjonowaæ i wspieraæ jedni
drugich po to, by by³o nam  w ¿yciu lepiej.

Aktualne tendencje oœwiatowe daj¹ szanse
zarówno dzieciom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
jak i dzieciom w tzw. normie na wspólne, harmonijne
funkcjonowanie. Mo¿liwoœæ edukacji w szko³ach ma-
sowych wszystkich uczniów nie jest czymœ nowym.
Obowi¹zek zapewnienia uczniom ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi odpowiednich warunków do
nauki przez szko³y ogólnodostêpne funkcjonuje od lat .
Jednak tylko od indywidualnej decyzji opiekunów
dziecka zale¿y czy wybior¹ dla niego placówkê o chara-
kterze specjalnym, czy blisk¹ miejscu zamieszkania
szko³ê masow¹.

Kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y z niepe³no-
sprawnoœci intelektualnej ma na celu wspomaganie ich
rozwoju oraz uzyskiwanie niezale¿noœci od innych (na
miarê indywidualnych mo¿liwoœci) w zakresie fun-
kcjonowania  w ¿yciu codziennym.
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Od 1 wrzeœnia 2011 roku organizacja i udziela-
nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i
m³odzie¿y ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w przedszkolach, oddzia³ach przedszkolnych w
szko³ach podstawowych, w gimnazjach, szko³ach spe-
cjalnych, oddzia³ach specjalnych w szko³ach ogólnodo-
stêpnych i placówkach odbywaæ siê bêdzie w inny ni¿
dotychczas sposób.Zmiana nie polega na nowej konce-
pcji pracy przedszkoli, szkó³ i placówek, lecz na innej
formule realizacji przez nauczycieli dotychczasowych
zadañ, której celem jest przybli¿enie pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej do
dziecka, do ucznia i organiza-
cja wsparcia najszybciej jak to
bêdzie mo¿liwe.

Zmiany opisane zo-
sta³y w rozporz¹dzeniach Mi-
nistra Edukacji Narodowej,
lecz kluczowym w tym obsza-
rze jest Rozporz¹dzenie w
sprawie organizacji i udziela-
nia pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Od jego anali-
zy nale¿y rozpocz¹æ w szkole
organizowanie a nastêpnie
udzielanie wsparcia uczniom.
Rozporz¹dzenie szczegó³owo
opisuje sposób realizacji tych
zadañ. Uczniowie z lekk¹ nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹ coraz czêœciej s¹ w
zespo³ach klasowych w szko-
le masowej i uczestnicz¹ we
wszystkich przewidzianych w
ramowym planie nauczania przedmiotach i godzinach
zajêæ.

Aby móc jak najlepiej to zadanie wype³niæ
nale¿y wyposa¿yæ nauczycieli i pedagogów w odpo-
wiednie kompetencje.

Przygotowanie nauczycieli ze szkó³ maso-
wych do udzielania pomocy i organizacji procesu dyda-
ktyczno–wychowawczego dla dzieci z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ oferuje siê w ramach spe-
cjalistycznych szkoleñ i kursów.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie da³o
szansê zainteresowanym uzyskaniem kompetencji do
pracy z dzieæmi z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
poprzez uczestnictwo w Kursie kwalifikacyjnym z za-
kresu oligofrenopedagogiki.

Oligofrenopedagogika to dzia³ pedagogiki specjalnej
zajmuj¹cy siê wychowaniem i nauczaniem osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Przedmiotem oligofrenopedagogiki jest osoba
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i proces jej , obe-
jmuj¹cy wszechstronny rozwój i przystosowanie do ¿y-
cia w spo³eczeñstwie.

Dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
ustala siê taki metodyczny tok dzia³alnoœci wychowaw-
czej, aby osi¹ga³y najwy¿szy mo¿liwy poziom rozwoju,

zgodnie z indywidualnymi mo¿liwoœciami i by równo-
czeœnie zdobywa³y umiejêtnoœci w zakresie adaptacji
spo³ecznej. Celem procesu rewalidacji osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ jest przyswojenie umiejêtno-
œci spo³ecznych.
Chc¹c nabyæ uprawnienia, umiejêtnoœci i wiedzê na te-
mat pracy z uczniem z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹ trzeba podj¹æ dodatkowy wysi³ek i uczestniczyæ w
doskonaleniu zawodowym.

W kursie organizowanym przez CDN uczest-
niczyæ mog¹ tylko czynni zawodowo nauczyciele .W

programie szkolenia nacisk k³adzie siê na umiejêtnoœci i
praktykê. Teoria natomiast s³u¿y wyjaœnianiu praktyki
choæ czasem bywa na odwrót.

W minionym roku szkolnym uprawnienia w
zakresie oligofrenopedagogiki zdoby³y 22 osoby. Pra-
wie ka¿da z nich posiada³a ju¿ doœwiadczenia w pracy
z dzieckiem z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ co
umo¿liwia³o dog³êbne analizowanie problemów poja-
wiaj¹cych siê w pracy wychowawczo – dydaktycznej i
bardzo aktywizowa³o uczestników.

Kurs obejmowa³ 320 godz. dydaktycznych. W
ramach programu znalaz³y siê takie przedmioty jak:
oligofrenopedagogika, wychowanie i nauczanie dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ w stopniu lekkim i g³êbokim,
psychologiczne podstawy rewalidacji, metodyki szcze-
gó³owe, prawa cz³owieka, prawa dziecka prawa ucz-
nia, pedagogika specjalna, rewalidacja indywidualna,
czas wolny dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
zagadnienia dotycz¹ce sprzê¿enia niepe³nosprawnoœci,
wspó³praca z opiekunami dziecka, zaspakajanie po-
trzeb psychicznych i rozwój emocjonalny oraz praktyki
w placówkach kszta³cenia specjalnego.

Zajêcia na kursie prowadzili nauczyciele
oligofrenopedagodzy , fachowcy maj¹cy wieloletnie
praktyczne doœwiadczenie w tej dziedzinie.
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Uczestnicy w ramach kursu odbyli te¿ prakty-
kê uczestnicz¹c¹ w placówkach kszta³cenia specjalnego
oraz w oœrodku dla dzieci autystycznych we
Wroc³awiu. Spotkania z kadr¹ tych placówek
wywo³a³y g³êbok¹   refleksjê.

Warunkiem ukoñczenia kursu by³o jeszcze
napisanie pracy koñcowej na temat istotny z punktu
widzenia uczestników , a nastêpnie zaprezentowanie
zagadnieñ z pracy na forum grupy metod¹ „okr¹g³ego
sto³u”.
Podjêto miêdzy innymi tak¹ tematykê  prac:
ü Nielekkie ¿ycie lekko upoœledzonych umys³owo-

czyli uczeñ z niepe³nosprawnoœci¹ w realiach szko³y
masowej.

ü Udzia³ dzieci z upoœledzeniem umys³owym w ogól-
nopolskiej Kampanii ca³a Polska czyta dzieciom.

ü Oligofazja  u osób upoœledzonych umys³owo.
ü Praca z uczniem z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

w st. lekkim na lekcjach przyrody.
ü Hipoterapia jako alternatywna forma pracy z dzieæmi

z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
ü Nauka zawodu osób z niepe³nosprawnoœci¹ intele-

ktualn¹.

ü Edukacyjne programy komputerowe wspomagaj¹ce
pracê dydaktyczn¹ z dzieckiem z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ .

ü Rodzina z dzieckiem z niepe³nosprawnoœci¹ intele-
ktualn¹ – jej funkcjonowanie.

ü Zespól Prasera – Williego – objawy kliniczne i prze-
bieg.

üMuzykoterapia jako jedna z form oddzia³ywania
terapeutycznego na dziecko z upoœledzeniem
umys³owym.

ü Dzieci z FAS.
ü Autyzm – pojêcie przyczyny terapia.
ü Olimpiady specjalne – œwiêto humanizmu.
ü Udzia³ pedagoga szkolnego w zaspakajaniu potrzeb

rozwojowych dzieci z upoœledzeniem umys³owym w
st. lekkim w szkole masowej.

ü Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym w szko-
le.

Tak przygotowani pedagodzy ju¿ z nowym rokiem
szkolnym bêd¹ mogli zweryfikowaæ nabyte kompeten-
cje  i wiedzê w swoich placówkach .

Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor

ds. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

W dniach 13–14 wrzeœnia 2011 roku w oœrod-
ku szkoleniowo-wypoczynkowym So-
plicowo Filmowe w Cichowie odby³a
siê corocznie organizowana konferen-
cja dyrektorów i kierowników filii Pu-
blicznych Bibliotek Pedagogicznych
Województwa Wielkopolskiego.
Tematem wiod¹cym konferencji by³y
HISTORYCZNE I PRAWNE
POCZ¥TKI BIBLIOTEKARSTWA
PEDAGOGICZNEGO.
Konferencjê organizowa³o w tym roku
Centrum Doskonalenia Nauczycieli –
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Lesznie wraz z Departamentem Edu-
kacji i Nauki Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Wielkopolskiego.
Podczas obrad poruszono nastêpuj¹ce
tematy:

1. Nie b¹dŸ bezpieczny. Poeta pamiêta – rzecz o po-
ezji Czes³awa Mi³osza,
2. Praca nauczyciela bibliotekarza placówki filialnej
z nauczycielem.
3. Dzia³alnoœæ Filii PBP w Koœcianie w œrodowisku
lokalnym.
4. Zmiana wartoœci pozycji ksi¹¿ki w œrodowisku
wiejskim.

KONFERENCJA
,,Historyczne i prawne pocz¹tki bibliotekarstwa pedagogicznego”

w Cichowie
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5. Przysz³oœæ bibliotek pedagogicznych
w œwietle zmian w prawie oœwiatowym.
6. Historyczne funkcje bibliotek zakon-
nych i pa³acowych.

W trakcie konferencji zapoznano uczestni-
ków z dzia³alnoœci¹ Filii PBP w Koœcianie,
skryptorium przy klasztorze benedyktynów
w Lubiniu oraz dawnej biblioteki pa³aco-
wej Ch³apowskich w pa³acu w Kopasze-
wie.
W konferencji uczestniczy³a grupa prawie
40 dyrektorów i kierowników filii publicz-
nych bibliotek pedagogicznych Wojewó-

dztwa Wielkopolskiego oraz pra-
cowników Departamentem
Edukacji i Nauki Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
Uczestnicy wyjechali z konferencji
pe³ni pozyskanej wiedzy na temat:
funkcjonowania filii bibliotek
dzia³aj¹cych w PBP w Lesznie,
ram historycznych i prawnych
le¿¹cych u podstaw powstania bib-
liotekarstwa specjalistycznego ja-
kimi s¹ biblioteki pedagogiczne, a
tak¿e zauroczeni piêknem powiatu
koœciañskiego.

Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor

ds. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

W dniach 21–23 wrzeœnia 2011 roku w Krako-
wie odby³ siê Miêdzynarodowy Kongresie Zarz¹dzania
Oœwiat¹, zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Kadry Kierowniczej Oœwiaty. W Kongresie
uczestniczy³o ok. 1000 dyrektorów szkó³, pracowników
organów prowadz¹cych i organów nadzoru pedagogicz-
nego oraz zaproszonych goœci w tym: przedstawicieli
MEN i goœci z zagranicznych uniwersytetów. Prezes
OSKKO, Marek Pleœniar przypomnia³ podpisane w ma-
rcu 2011 r. porozumienie miêdzy Instytutem Spraw Pu-
blicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego a
Stowarzyszeniem. Dziêki wspó³pracy tych organizacji

tegoroczne obrady Kongresu odby³y siê w
pomieszczeniach Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagielloñskiego, a OSKKO zyska³o partnera
wnosz¹cego wsparcie naukowców UJ.

W kongresie uczestniczy³a znacz¹ca reprezen-
tacja oœwiatowców z piêciu powiatów funkcjonuj¹cych
w krêgu zainteresowania CDN w Lesznie.
Podczas trzydniowych obrad poruszono miêdzy innymi
nastêpuj¹ce tematy:

• Modele kszta³cenia nauczycieli – kierunki zmian,

• Zasady finansowania oœwiaty w Polsce i ich skutki
dla bud¿etów samorz¹dów.

• Zmiany demograficzne i organizacyjne w szkolnic-
twie a finanse JST – sposoby przeciwdzia³ania nieko-
rzystnym zjawiskom,

VI Miêdzynarodowy Kongres Zarz¹dzania Oœwiat¹
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Ewa Kapska
nauczyciel bibliotekarz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

Filia w Koœcianie

W dniach 6-7 paŸdziernika 2011 r. uczestni-
czy³am w zorganizowanym przez Oœrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie seminarium pn. „Biblioteka
pedagogiczna wspiera szko³y i nauczycieli w realizacji
projektu edukacyjnego w gimnazjum”. Celem szkole-
nia by³o zapoznanie uczestników z metod¹ WebQue-
stu., której wyjœciowym Ÿród³em informacji jest
nauczenie efektywnego korzystania z zasobów info-
rmacyjnych sieci rozleg³ej. WebQuest okreœla siê jako
skakanie po stronach, chodzenie po stronach, podró¿.
Wspó³czesny œwiat wytwarza i rozpowszechnia ogrom-
ne iloœci informacji w ró¿norodnych formatach: trady-
cyjnych i elektronicznych. Coraz trudniej odnaleŸæ te
istotne, wartoœciowe i wiarygodne. Szczególna zatem
rola osób, które profesjonalnie zajmuj¹ siê gromadze-
niem, przetwarzaniem i dostarczaniem informacji. Wy-
zwaniem dla systemu edukacji w spo³eczeñstwie
informacyjnym jest nauczenie ludzi kreatywnoœci oraz
umiejêtnoœci przekazywania komputerom swojej wie-
dzy. Metoda ta nakierowana jest na wyszukiwanie, w
której wiêkszoœæ lub ca³oœæ informacji pozyskana zo-
staje w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów in-
ternetowych, opcjonalnie uzupe³niana zaœ materia³ami
podrêcznymi. Ma na celu rozwiniêcie u uczniów umie-
jêtnoœci myœlenia problemowego, a u nauczycieli pro-
mowanie nauczania metod¹ rozwi¹zywania
problemów. Uczy ukierunkowanego poszukiwania in-
formacji, pozwala na doskonalenie umiejêtnoœci roz-
wi¹zywania problemów, krytycznego i twórczego
myœlenia, wspó³pracy w zespole, wspomaga proces my-
œlowy ucznia na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji.

W dalszej czêœci prelegentka przedstawi³a
strukturê WebQuestu , która sk³ada z nastêpuj¹cych
czêœci:
wprowadzenie – najlepiej w postaci intryguj¹cej historii
zawieraj¹ce elementy motywuj¹ce do realizacji zada-
nia, takie jak przydzia³ roli np. detektywa, reportera czy
naukowca,
zadanie – które okreœla jaki bêdzie efekt koñcowy pracy
uczniów,
proces – opis kolejnych kroków, które uczeñ ma wyko-
naæ,
odnoœniki – czyli wykaz Ÿróde³ informacji (g³ównie
internetowych),
ewaluacja – kryteria oceny, które jasno opisuj¹ efekty
pracy ucznia,
konkluzja – czyli podsumowanie pracy uczniów i za-
chêcenie do dalszej pracy,
strona nauczycielska – informacje pomocne dla innych
nauczycieli chc¹cych wykorzystaæ WebQuest
w nauczaniu.
Opracowanie ciekawego scenariusza i przypisanie
cz³onkom zespo³ów okreœlonych ról pe³ni rolê moty-
wuj¹c¹. WebQuest uczy uczniów w szkole w³aœciwego
wykorzystania technologii informacyjnych. Jest efe-
ktywniejszy w nauczaniu od metod tradycyjnych i zy-
skuje popularnoœæ. Zawiera wiele czynników
motywuj¹cych do uczenia siê (np. mo¿liwoœæ wcielania
siê w ró¿ne role: naukowca, detektywa, reportera). Ka¿-
dy zarówno m³ody jak i cz³owiek doros³y powinien
d¹¿yæ do doskonalenia procesów informacyjnych tj. po-
bierania, opracowywania i nadawania informacji. Bib-
lioteka pedagogiczna wspiera pomoc¹ nauczycieli
bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli w
budowaniu WebQuestów.
Przyk³adowe projekty edukacyjne (WebQuesty) dla
uczniów gimnazjum (i nie tylko), znajdziecie Pañstwo
na stronie
Http://webquest.pl/webquest_prezentacje.php.

Polecam i ¿yczê mi³ej lektury.

WebQuest jako projekt edukacyjny

• Rola dyrektora i samorz¹du we wdra¿aniu innowacji
w szkole. Jak uczyæ pokolenie Facebooka?

• Rola dyrektora szko³y w przygotowaniu i wprowa-
dzaniu do zawodu nauczycielskiego,

• Europejska polityka life-long learning jako wyzwa-
nie dla kszta³cenia nauczycieli,

• Stres w zawodzie nauczyciela i przygotowanie do ra-
dzenia sobie z nim,

• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
– zadania dyrektora i nauczycieli,

• Plany resortu oœwiaty, aktualne zagadnienia.

• Kompetencje komunikowania miêdzykulturowego w
kszta³ceniu nauczycieli.

• Wykorzystanie wyników ewaluacji szkó³ do budowa-
nia polityki oœwiatowej na poziomie lokalnym.

Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z relacj¹ z ca³oœci
obrad na stronie internetowej OSKKO:

http:/www.oskko.edu.pl/kongres/
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Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor

ds. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

Zawartoœæ:
I. 4 zmiany ustawy o systemie oœwiaty.

II. 1 zmiana w ustawie Karta Nauczyciela.

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty – 10 nowych
i 5 zmienionych rozporz¹dzeñ.

IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy Karta Nauczyciela –2 zmienio-
ne rozporz¹dzenia.

V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty - 2.

VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie innych ustaw – 5 nowych i 1 zmienione
rozporz¹dzenie i 1 nowe obwieszczenie.

I. Ustawa o systemie oœwiaty - sejm uchwali³ kolejne
zmiany:

1. w dniu 25 marca 2011 roku ustawê o ograniczaniu
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiê-
biorców – zmiany zawarte w art. 10 dotycz¹ zmiany
ustawy o systemie oœwiaty w art. 90n ust. 4, 5 i 5a (Dz.
U. z 2011 r. nr 106, poz. 622 obowi¹zuje od 1 lipca
2011 r.),

2. w dniu 15 kwietnia 2011 roku ustawê o dzia³alno-
œci leczniczej – zmiany zawarte w art. 135 dotycz¹
zmiany ustawy o systemie oœwiaty w art. 3 w pkt 1a lit.
b, art. 9f ust. 2, art. 62 w ust. 5c i art. 71c ust. 1 (Dz. U. z
2011 r. nr 112, poz. 654 obowi¹zuje od 1 lipca 2011 r.),

3. w dniu 15 kwietnia 2011 r., parlament uchwali³
ustawê o systemie informacji oœwiatowej – zmiany
zawarte w art. 102 dotycz¹ zmiany ustawy o systemie
oœwiaty w art. 5f, art. 9c ust. 2b, art. 58 ust. 4, art. 82 w

ust. 2 w pkt 6 i pkt 7, art. 90a ust. 2 (Dz. U. nr 139, poz.
814 - obowi¹zuje od 1 sierpnia 2012 r.),
4. w dniu 9 czerwca 2011 r., parlament uchwali³
ustawê o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastê-
pczej – zmiany zawarte w art. 210 dotycz¹ zmiany usta-
wy o systemie oœwiaty w art. 35a i art. 72 (Dz. U. nr 149,
poz. 887 - obowi¹zuje od 1 stycznia 2012 r.),
S¹ to, kolejno, trzydziesta, trzydziesta pierwsza,
trzydziesta druga zmiana tekstu ustawy o syste-
mie oœwiaty po og³oszeniu tekstu jednolitego w
2004 roku.

podstawa prawna:
• ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty

(t. j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmiana-
mi 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, 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, nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1705; 2010 r. nr
44, poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857 i nr
148, poz. 991; 2011 r. nr 106, poz. 622, nr 112, poz.
654 i nr 139, poz. 814),

II. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.

1. w dniu 9 czerwca 2011 r., parlament uchwali³ ustawê
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej –
zmiany zawarte w art. 204 dotycz¹ zmiany ustawy Kar-
ta Nauczyciela w art. 1 ust. 1a i ust. 2 pkt 4, art. 3 pkt
1-3, art. 6a ust. 12, art. 9 ust. 1 i ust. 1a, art. 9b w ust. 1,
art. 9c ust. 4, art. 9g ust. 10, ust. 11a pkt 5 i pkt 8, ust.
11b i ust. 12, art. 20 ust. 8, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1, art.
42 ust. 3 i ust. 7a, art. 49 w ust. 1 pkt 2, (Dz. U. nr 149,
poz. 887 - obowi¹zuje od 1 stycznia 2012 r.),
Jest to osiemnasta zmiana tekstu ustawy Karta
Nauczyciela po og³oszeniu tekstu jednolitego w
2006 roku.

podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami
w: 2006 r. nr 170, poz. 1218 i 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

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

wydane pomiêdzy 1 maja a 31 sierpnia 2011 r.
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227,poz. 1505; 2009 r. nr 1, poz. 1, nr 56, poz. 458, nr
67, poz. 572, nr 97, poz. 800, nr 213, poz. 1650 i nr
219, poz. 1706; 2011 r. nr 149, poz. 887).

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

III.1. Prezes Rady Ministrów podpisa³ rozporz¹dzenie
Rady Ministrów

III.1.1. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegó³owych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podrêczników (Dz. U. nr 111, poz. 652 - obo-
wi¹zuje od 15 czerwca 2011 r.),

III.1.2. z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania pomocy dzieciom i
uczniom w formie zasi³ku losowego na cele edukacyjne
w 2011 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1062 - obowi¹zuje od 29
sierpnia 2011 r.),

III. 2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie

III.2.1. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kszta³cenia w zawodach: blacharz izola-
cji przemys³owych, monter izolacji przemys³owych,
operator maszyn i urz¹dzeñ do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk,
technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin
sta³ych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artysty-
cznego, technik tyfloinformatyk i technik urz¹dzeñ i sy-
stemów energetyki odnawialnej (Dz. U. nr 100, poz.
582 - obowi¹zuje od 1 czerwca 2011 r.),

III.2.2. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i
szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placów-
kach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz. U. nr 109, poz. 631 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia
2011 r.),

III.2.3. z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kszta³cenia w zawodach: dekarz, mon-
ter budownictwa wodnego, monter systemów ruro-
ci¹gowych, murarz, technik budownictwa, technik
budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofi-
zyk, technik urz¹dzeñ sanitarnych, technolog robót
wykoñczeniowych w budownictwie i wiertacz odwier-
tów eksploatacyjnych i geofizycznych (Dz. U. nr 141,
poz. 826 - obowi¹zuje od 23 lipca 2011 r.),

III.2.4. z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kszta³cenia w zawodach: monter sieci i
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, technik cyfrowych
procesów graficznych, technik dŸwiêku, technik ele-
ktronik, technik organizacji produkcji filmowej i tele-
wizyjnej, technik organizacji reklamy, technik

realizacji dŸwiêku, technik teleinformatyk, technik
telekomunikacji, technik urz¹dzeñ audiowizualnych i
technik us³ug pocztowych i finansowych (Dz. U. nr 141,
poz. 827 - obowi¹zuje od 23 lipca 2011 r.),

III.2.5. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw progra-
mowych kszta³cenia w zawodach: technik awionik, te-
chnik budownictwa okrêtowego, technik eksploatacji
portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik
lotniczy, technik mechanik okrêtowy, technik nawiga-
tor morski, technik spedytor i technik ¿eglugi œródl¹do-
wej (Dz. U. nr 167, poz. 998 - obowi¹zuje od 27 sierpnia
2011 r.),

III.2.6. z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczal-
nych form realizacji obowi¹zkowych zajêæ wychowa-
nia fizycznego (Dz. U. nr 175, poz. 1042 - obowi¹zuje
od 1 wrzeœnia 2011 r.),

III.3. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie

III.3.1. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dzia³ania (Dz. U. z 2010 r. nr 161, poz. 1080 ze zm. w:
2011 r. nr 143, poz. 839 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia
2011 r.),

III.3.2. z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie bezpieczeñ-
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko³ach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69; ze zm. w:
2009 r. nr 139, poz. 1130, 2010 r. nr 215, poz. 1408 oraz
2011 r. nr 161, poz. 968 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia
2011 r.),

III.3.3. z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji
kszta³cenia dzieci obywateli polskich czasowo przeby-
waj¹cych za granic¹ (Dz. U. z 2010 r. nr 170, poz. 1143,
ze zm. w: 2011 r. nr 1, poz. 1 oraz nr 176, poz. 1050 -
obowi¹zuje od 29 sierpnia 2011 r.),

III.3.4. z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków
prowadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej i eksperymen-
talnej przez publiczne szko³y i placówki (Dz. U. z 2002
r. nr 56, poz. 506, ze zm. w: 2011 r. nr 176, poz. 1051 -
obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2011 r.),

III.3.5. z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucz-
niów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr
83, poz. 562, ze zm. w: 2007 r. nr 130, poz. 906, 2008 r.
nr 3, poz. 9 i nr 178, poz. 1097, 2009 r. nr 58, poz. 475,
nr 83, poz. 694 i nr 141, poz. 1150, 2010 r. nr 156, poz.
1046 i nr 228, poz. 1491, 2011 r. nr 35, poz. 178 i nr 179,
poz. 1063 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2011 r.),
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III.4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podpisa³ rozporz¹dzenie

III.4.1. z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków pro-
wadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej i eksperymental-
nej przez publiczne szko³y i placówki artystyczne (Dz.
U. nr 104, poz. 608 - obowi¹zuje od 7 czerwca 2011 r.),

III.4.2. z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i
trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkó³ i
placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkó³ do innych (Dz. U. nr 142, poz. 831 - obo-
wi¹zuje od 8 lipca 2011 r., z wyj¹tkami),

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

IV.1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie

IV.1.1. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
opracowywania sprawozdania z wysokoœci œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szko³ach prowadzonych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr
6, poz. 35, ze zm. w: 2011 r. nr 143, poz. 838 - obo-
wi¹zuje od 26 lipca 2011 r.),

IV.1.2. z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokoœci mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z
2005 r. nr 22, poz. 181, ze zm. 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 i nr 222, poz. 1755, 2010 r. nr
131, poz. 885 oraz 2011 r. nr 161, poz. 967 - obowi¹zuje
od 1 wrzeœnia 2011 r.),

V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty.

V.1. w dniu 15 kwietnia 2011 r., parlament uchwali³
ustawê o systemie informacji oœwiatowej (Dz. U. nr
139, poz. 814 - obowi¹zuje od 30 kwietnia 2012 r., z
wyj¹tkami),
V.2. w dniu 9 czerwca 2011 r., parlament uchwali³ usta-
wê o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej
(Dz. U. nr 149, poz. 887 - obowi¹zuje od 1 stycznia
2012 r., z wyj¹tkami),

VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie innych ustaw.

VI.1. Rada Ministrów przyjê³a rozporz¹dzenie

VI.1.1. z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie wysokoœci
œrodków finansowych przeznaczonych na wyp³atê
dop³aty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 (Dz. U.
nr 124, poz. 700 - obowi¹zuje od 23 czerwca 2011 r.),

VI.2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie

VI.2.1. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu reali-
zacji œrodków towarzysz¹cych s³u¿¹cych zapewnieniu
skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole”
(Dz. U. nr 103, poz. 594 - obowi¹zuje od 28 maja
2011r.),

VI.3. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podpisa³ roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie

VI.3.1. z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm. w: 2007 r. nr 49, poz.
330, 2008 r. nr 108, poz. 690 oraz 2011 r. nr 173, poz.
1034 - obowi¹zuje od 6 wrzeœnia 2011 r.),

VI.4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisa³ ob-
wieszczenie
VI.4.1. z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
(M. P. nr 57, poz. 575 - obowi¹zuje od 28 czerwca 2011
r.),

VI.5. Minister Sprawiedliwoœci podpisa³ rozporz¹dze-
nie

VI.5.1. z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szcze-
gó³owego sposobu okreœlania wysokoœci stypendium
dla nieletnich odbywaj¹cych praktyczn¹ naukê zawodu
w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkol-
nych prowadzonych przez szko³ê lub zespó³ szkó³,
dzia³aj¹cych przy zak³adzie poprawczym lub schroni-
sku dla nieletnich (Dz. U. nr 99, poz. 576 - obowi¹zuje
od 31 maja 2011 r.),

VI.5.2. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków i trybu organizowania praktycz-
nej nauki zawodu w warsztatach szkolnych
prowadzonych przez szko³ê lub zespó³ szkó³,
dzia³aj¹cych przy zak³adzie poprawczym lub schroni-
sku dla nieletnich (Dz. U. nr 110, poz. 650 - obowi¹zuje
od 15 czerwca 2011 r.).
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Ewa Staniszewska
nauczyciel bibliotekarz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

– Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

w Lesznie

„Sk¹d bierze siê moja pokora? A st¹d, ¿e
zasiadam do stawiania znaczków na
papierze w nadziei, ¿e coœ wyra¿ê, umiem
na tym spêdzaæ ca³e dnie, ale kiedy
postawiê kropkê, widzê, ¿e nie wyrazi³em
nic.”

Czes³aw Mi³osz – Nieobjêta  Ziemia

Czes³aw Mi³osz by³ polskim dyplomat¹,
poet¹, prozaikiem, historykiem literatury i t³uma-
czem. Urodzi³ siê 30 czerwca 1911 roku w Szetej-
niach na Litwie, zmar³ 14 sierpnia 2004 roku w
Krakowie. Od 1951 roku przebywa³ na emigracji.
Najpierw we Francji, nastêpnie w Stanach Zjedno-
czonych. By³ profesorem Uniwersytetu Kalifornij-
skiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda. W
1980 roku zosta³ laureatem Literackiej Nagrody
Nobla. Do kraju powróci³ w 1993 roku. W tym
roku przypada setna rocznica urodzin pisarza.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej og³osi³ Rok 2011
Rokiem Czes³awa Mi³osza. Z tej okazji w naszym
kraju odbywaj¹ siê uroczystoœci i okolicznoœciowe
imprezy poœwiêcone twórczoœci pisarza.

Wydawnictwa zwarte:

1. CHRZ¥STOWSKA   BO¯ENA
Poezje Czes³awa Mi³osza / Bo¿ena Chrz¹stowska. –
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1982. – 191, [1] s. ;
16 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 58)
Sygn:  48500 48501 48503 48504-Czyt.

2. CHRZ¥STOWSKA   BO¯ENA
Poezje Czes³awa Mi³osza / Bo¿ena Chrz¹stowska. –
Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1993.
– 214 s. ; 16 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 58)
Sygn:  73726

3. FIUT   ALEKSANDER
Rozmowy z Czes³awem Mi³oszem / Aleksander Fiut. –
Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. – 143, [1] s., [16] k.
tabl. ; 24 cm
Sygn:  45248 45336

4. FRANASZEK ANDRZEJ
Mi³osz : biografia / Andrzej Franaszek. - Kraków : Wy-
daw. Znak, 2011. - 959 s., 32 s. tabl. ; il., 24 cm
Sygn. 89249

5. MI£OSZ  CZES£AW
Cz³owiek wœród skorpionów / Czes³aw Mi³osz. – War-
szawa : Pañst. Inst. Wydaw., 1982. – 173, [3]
Sygn:  46659 46660 46661

6. MI£OSZ   CZES£AW
Dolina Issy / Czes³aw Mi³osz. – Kraków : Wydaw. Lite-
rackie, 1981. – 291 s.
Sygn:  45663 44966 44967

7. MI£OSZ   CZES£AW
Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czes³aw
Mi³osz ; prze³. [z jêz. ang.] Maria Tarnowska. – Kra-
ków: Wydaw. Znak, 1993. - 526 s.; 21 cm
Sygn:  71795 71798-Czyt.

8. MI£OSZ   CZES£AW
Hymn o Perle / Czes³aw Mi³osz. – Kraków : Wydaw.
Literackie, 1983. – 109, [2] s. ; 20 cm
Sygn:  49859

9. MI£OSZ   CZES£AW
Hymn o Perle / Czes³aw Mi³osz. – Wyd. 2. – Kraków :
Wydaw. Literackie, 1989. – 111 s. ; 19 cm
Sygn:  68172

10. MI£OSZ   CZES£AW
Jakiego¿ to goœcia mieliœmy : o Annie Œwierczyñskiej /
Czes³aw Mi³osz. – Kraków : Wydaw. Znak, 1996. –
106, [4] s. ; 21 cm
Sygn:  79713

11. MI£OSZ CZES£AW
Mowa wi¹zana / Czes³aw Mi³osz. – Warszawa : Pañst.
Inst. Wydaw., 1986. – 287 s. ; 20 cm

¯ycie i twórczoœæ Czes³awa Mi³osza
(zestawienie bibliograficzne )

Biblioteka Pedagogiczna proponuje
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Sygn:  58999

12. MI£OSZ   CZES£AW
Mowa wi¹zana / Czes³aw Mi³osz. – Wyd. 2. – Warsza-
wa : Pojezierze, 1989. – 280 s. ; 21 cm
Sygn:  66961

13. MI£OSZ   CZES£AW
Nieobjêta ziemia / Czes³aw Mi³osz. – Kraków : Wydaw.
Literackie, 1988. – 152 s. ; 20 cm
Sygn:  65698

14. MI£OSZ   CZES£AW
Ogród nauk / Czes³aw Mi³osz ; red. Jadwiga Kaliszuk. –
Lublin : Wydaw. KUL, 1986. – 276 s. ; 22 cm
Sygn:  60744

15. MI£OSZ   CZES£AW
Orfeusz i Eurydyka / Czes³aw Mi³osz. – Wyd. 2, do-
druk. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 50, [6] s. ;
21 cm
Sygn:  84529

16. MI£OSZ   CZES£AW
Piesek przydro¿ny / Czes³aw Mi³osz ; Wyd. 1 dodruk. –
Kraków : Wydaw. Znak, 1998. – 317, [1] s. ; 21 cm
Sygn:  76977

17. MI£OSZ   CZES£AW
Poezje / Czes³aw Mi³osz. – Wyd. 2. – Warszawa : Czy-
telnik, 1983. – 452, [3] s. ; 20 cm
Sygn:  75574, 49860

18. MI£OSZ   CZES£AW
Rok myœliwego / Czes³aw Mi³osz. – Kraków : Wydaw.
Znak, 1991. – 336 s. ; 21 cm
Sygn:  69885

19. MI£OSZ   CZES£AW
Œwiadectwo poezji : szeœæ wyk³adów o dotkliwoœciach
naszego wieku / Czes³aw Mi³osz. – Warszawa : Czytel-
nik, 1987. – 127 s. ; 20 cm
Sygn:  61117

20. MI£OSZ   CZES£AW
Œwiadectwo poezji : szeœæ wyk³adów o dotkliwoœciach
naszego wieku / Czes³aw Mi³osz. – Wyd. 2 [pe³ne]. –
Warszawa : Czytelnik, 1990. – 119 s. ; 20 cm
Sygn:  71580

21. MI£OSZ   CZES£AW
Widzenia nad Zatok¹ San Francisco / Czes³aw Mi³osz. –
Kraków : Wydaw. Literackie, 1989. – 208 s. ; 21 cm. –
(Dzie³a)
Sygn:  67574

22. MI£OSZ   CZES£AW
Wiersze / Czes³aw Mi³osz. – Warszawa : Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw., 1983. – 126 s. ; 17 cm

Sygn:  48625

23. MI£OSZ   CZES£AW
Wiersze / Czes³aw Mi³osz. T. 1-2. – Kraków : Wydaw.
Literackie, 1984. – 2 t. (296 : 383, [1] s. : 20 cm
Sygn:  53464-T.1 53465-T.2

24. MI£OSZ   CZES£AW
Wiersze / Czes³aw Mi³osz. T. 2. – Wyd. 2. – Kraków :
Wydaw. Literackie. – 384 s. ; 19 cm
Sygn:  73646-T.2

25. MI£OSZ CZES£AW
Wiersze wszystkie / Czes³aw Mi³osz. - Kraków : Wy-
daw.  Znak,  2011. - 1406 s. ; 24 cm
Sygn. 89250

26. MI£OSZ   CZES£AW
Wiersze wybrane / Czes³aw Mi³osz. – Wyd. 2. – War-
szawa : Pañst. Inst. Wydaw., 1981. – 118, [2] s. ; 21 cm
Sygn:  45269

27. MI£OSZ   CZES£AW
Wiersze wybrane / Czes³aw Mi³osz. – Warszawa :
Pañst. Inst. Wydaw., 1980. – 118 s. ; 21 cm
Sygn:  42429

28. MI£OSZ   CZES£AW
Zaczynaj¹c od moich ulic / Czes³aw Mi³osz. – Wroc³aw
: Wydaw. Dolnoœl¹skie, 1990. – 392 s. ; 21 cm
Sygn:  68601

29. MI£OSZ   CZES£AW
Ziemia Urlo / Czes³aw Mi³osz. – Warszawa : Pañst.
Inst. Wydaw., 1982. – 279, [1] s. ; 21 cm
Sygn:  46310

30. MI£OSZ   CZES£AW
Zniewolony umys³ / Czes³aw Mi³osz. – Kraków : Krajo-
wa Agencja. Wydaw., 1989. – 256 s. ; 20 cm
Sygn:  67575

31. PIEÑKOSZ   KONSTANTY
Czes³aw Mi³osz "Poezje" / oprac. Konstanty Pieñkosz.
– Warszawa : "Jota", 1990. – 45, [3] s. ; 15 cm. – (Prze-
wodnik po Lekturach ; 20)
Sygn:  69946 69947

32. ZAWADA   ANDRZEJ
Mi³osz / Andrzej Zawada. – Wyd. 2. – Wroc³aw : Wy-
daw. Dolnoœl¹skie, 1998. – 273, [2] s. : il. ; 20 cm. – (A
To Polska W³aœnie)
Sygn:  79691



20

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2011

,,Problemy Oœwiaty i Wychowania’’ – ISSN 1428-5991
Wydawca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Lesznie
Zredagowa³ zespó³: Krystyna Chorostecka, Iwona Gubañska, Bogumi³a Kokosiñska, Bo¿ena Roszak, Miros³awa
W¹sowska
Adres redakcji: Leszno, ul. B. Chrobrego 15,  tel. 0 65 529 90 62, e-mail: czasopismo@cdn.leszno.pl
Sk³ad i opracowanie technik¹ komputerow¹: CDN w Lesznie – Bogumi³a Kokosiñska
Druk: Pracownia Poligraficzna CDN
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materia³ów i nadawania im tytu³ów. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
Projekt ok³adki: Bogumi³a Kokosiñska

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
zaprasza do udzia³u w szkoleniach dla nauczycieli

,,Biblioteka szkolna we wspó³czesnym œwiecie”,

,,Zbiory biblioteki szkolnej”,

,,Praca z czytelnikiem biblioteki szkolnej”,

,,Wykorzystanie technologii komputerowej

w pracy biblioteki szkolnej”.

Szkolenia organizowane bêd¹ w formie 4 godzinnych warsztatów meto-
dycznych.

Wiêcej informacji na temat szkoleñ uzyskaæ mo¿na na stronie interneto-
wej CDN w Lesznie w ,,Informatorze o formach doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli na rok szkolny 2011/2012”. Dostêpny jest tam równie¿
formularz zg³oszeniowy w formie elektronicznej oraz tradycyjna karta
zg³oszenia.


